נח :אבילות קודם מיתה
תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת מועד קטן פרק ג ה"ה
ר' יעקב בר אחא בשם ר' זעירה שמע לה מן הדא ]ויקרא ח לה[ ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים
ושמרתם את משמרת משכן ה' כשם ששימר הקדוש ברוך הוא על עולמו שבעה ]דף טו עמוד א[ כך אתם שמרו על
אחיכם שבעה .ומניין ששימר הקב"ה על עולמו שבעה ]בראשית ז י[ ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ.
ומתאבלין קודם שימות המת .אלא בשר ודם שאינו יודע מה עתיד להיות אינו מתאבל עד שימות המת אבל הקב"ה
שהוא יודע מה עתיד להיות שימר על עולמו תחילה אית דבעי מימר אלו שבעה ימי אבלו של מתושלח הצדיק.

שולחן ערוך יורה דעה הלכות קריעה סימן שמ סכ"ו
אמרו לו :מת אביו ,וקרע ונהג קצת ימי אבלות ,ואח"כ אמרו לו :לא מת ,והפסיק ,וחזרו ואמרו לו> :יד< בפעם כז'}
הראשון מת ,כמו שאמרו הראשונים ,לט יצא מ ידי קריעה.
ש"ך יורה דעה סימן שמ ס"ק ל"ט
אבל אמרו לו מת וקרע ולא מת ואח"כ מת לא יצא ידי קריעה ,רמב"ן בסת"ה ומביאו הטור:
תמים דעים סימן קכח
כתב הרב רבינו אברהם אב בית דין ז"ל שאילו רבנן על גברא דהויין ליה תרתי אחוותא ושמע דשכיב' שרה אחתיה
ונקט שבעה אבלותא עליה ז' לסוף שמע דלא שרה שכיבא אלא מרים אחתיה אחרינייתא מי מחייב למנקט אבלותא מן
רישא)ה( ולא נפיק במאי דנפק דשקרא שמע והא מלתא מההיא דלעיל במס' נדרי' )דף פז ע"א( דאמרו לו מת אביו
וקרע ואחר כך נמצא בנו:
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף פז עמוד א
והא גבי קרעים דכתיב על על ,דכתיב :אעל שאול ועל יהונתן בנו ,ותניא :אמרו לו מת אביו וקרע ,ואחר כך נמצא בנו -
יצא ידי קריעה! אמרי ,לא קשיא :הא בסתם ,והא במפרש; והתניא :אמרו לו מת אביו וקרע ,ואחר כך נמצא בנו  -לא
יצא ידי קריעה ,אמרו לו מת לו מת ,וכסבור אביו הוא וקרע ,ואחר כך נמצא בנו  -יצא ידי קריעה.
שולחן ערוך יורה דעה הלכות קריעה סימן שמ סכ"ד
אמרו לו :מת אביו ,וקרע ,ואח"כ נמצא שהוא בנו ,יצא ידי קריעה> .יג< והוא שנודע לו תוך כדי דיבור .ואם לא נודע
לו עד אחר כדי דיבור ,לא יצא .לז כו'} אבל אם אמרו לו :מת לך מת ,וכסבור אביו הוא ,וקרע ,ואח"כ נמצא שהוא בנו,
לח יצא ,אפילו לא נודע לו עד אחר כדי דיבור
שו"ת הרא"ש כלל כז סימן ח
ילמדנו על צלוב שצלבוהו כותים ובאו והודיעו את אחיו שהיה בעיר אחרת ונהג אבלות מיד .ולאחר שלשה ימים
הודיעוהו שעומד עדיין בצליבתו עד שיתנו ממון רב והלכו זקני העיר ההיא ופייסום במקצת ממון ולא נתפייסו עד
שנתיאשו מלקברו ,מאימתי חל אבלות משעת שמועה או משעת יאוש ,ויש מי שהורה שישלים אבלתו משעת שמועה,
ולבי מהסס בדבר כי לא נתיאשו מלקברו עד סוף שלשה ימים.
דע כי אבלות קודם קבורה או קודם יאוש לאו אבלות הוא כלל כי לא נתחייב עדיין להתאבל .והוה ליה כשמע על
החולה שמת והתחיל להתאבל עליו ואחר כך אמרו לו חי הוה והשתא הוא דמת שצריך עתה להתחיל שבעה ימי אבלות,
כן הדבר הזה .נאם אבהר"י =אשר בן הרב רבי יחיאל= זצ"ל.
שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שעה ס"א
רמ"א :היה סבור שנסתם הקבר והתחיל להתאבל ,ואחר כך נודע לו שטעה ,חוזר ומתחיל האבילות מחדש )תשובת
הרא"ש כלל כ"ז(.
שו"ת חוט המשולש חלק ג סימן מב
מה שכתב אליו הרה"ג מו"ה יהונתן זצ"ל מוואלין.

בעברי דרך נאווהרדאק בהיותי בבית הרה"ג מו"ה זיסקינד האב"ד דשם סיפר לי שנשאלה שאלה זו לפניו באחד
שנתאבל על אחותו .ואחר גמר האבילות נודע לו שאחותו זאת שנתאבל עליה קיימת היא .אך אחותו אחרת מתה .ושאל
השואל אם צריך להתאבל אבילות אחרת על אחותו שנודע לו עתה ממיתתה .ופסק הרב הנ"ל שיחזור ויתאבל וטעמיה
בזה שלמד זאת מקריעה .ושם הדין שאם לא ידע על מי קרע שצריך לחזור ולקרוע א"כ ג"כ גבי אבילות אם לא ידע על
מי התאבל צריך לחזור ולהתאבל .וגם כיון שצריך לחזור ולקרוע אח"כ ודאי שצריך ג"כ לחזור ולהתאבל דהיכן מצינו
קריעה בלא אבילות עכ"ל .ואני אמרתי לו שכל זה טעות ברור בידו .דודאי כיון שמבואר בהדיא בש"ס בפ' ואלו נדרים
)דף פ"ז ע"א( שצריך קרא ע"ז בהפרת נדרים ובקריעה וזולת זה לא היה צריך לכוין כלל על איזה קרוב הוא קורע.
א"כ באבילות דלא גלי קרא ודאי הדין שכוונה זו דעל איזה אבל הוא מתאבל לא מעלה ולא מוריד כלל .גם ללמוד
אבילות מקריעה אין סברא כלל כמבואר להדיא בש"ס מו"ק )דף כ"ו ע"ב( דקאמר שם לענין ספק אבילות .אבילות
לחוד וקריעה לחוד .גם מה שאמר היכן מצינו קריעה בלא אבילות ירושלמי מפורש הוא בפ' ואלו מגלחין ה' ה' אמר
ר"מ יש קריעה בלי איבול שהרי על אביו ואמו קורע כו' והביאו הרא"ש והנ"י בפ' ואלו מגלחין סי' ק"ג .גם בכל המצות
לא מצינו כוונה כזו שיהא צריך לחשוב הסיבה מה שמחייבת אותו המצוה ולדעתו והרי זה דומה למי שיושב בסוכה
ביום ב' דחג הסוכות וחושב שהוא יום ג' דסוכות וכן בקרבן הוצרכנו במס' כריתות )דף י"ט ע"ב( קרא לזה להדיא אשר
חטא בה פרט למביא קרבן על החלב והוא אכל נותר אבל זולת זה אין זה בכלל כוונת המצוה כש"כ במצות דרבנן שאין
צריך כוונה כלל כל זה ברור אצלי:

שו"ת חוט המשולש חלק ג סימן מג
מה שהשיב להרה"ג הנ"ל בזה:
ידידי קבלתי מכתבו מן כ"ו שבט דנא והנהני מבשורת בריאותו לטובה גם כי שם מחשבתו לקבוע לו מקום על כסא
ההוראה והמשפט .יהי ה' אתו להשיבו על מי מנוחות התורה ועבודה כחפץ נפשו היקרה:
ובדבר אשר התוכח ידידי עם הרב המאוה"ג המפורסם מ' אלכסנדר זיסקינד מנאוורהדק תמהני על כת"ר אשר בחפזו
שם את הרב הנ"ל לטועה .לפענ"ד הדין עמו .ראשונה אשר דבר כי מדצריך קרא בהפרת נדרים ובקריעה שצריך לידע
דוקא על איזה אדם הוא עושה מכלל דבשארי דברים לא .ישים מר עיניו בש"ס פ' אלו נדרים )דף פ"ז ע"א( ויראה שלא
לכך בא הכתוב בקריעה כי עיקר הקרא בא ללמדנו שעל ב' קרובים צריך על כל א' קרע בפ"ע ולא די לו לכתחלה
בקרע א' .גם יראה שלשון כל מפרשים הראשונים הרא"ש והר"ן והמפרש הוא רק אם העל דוקא אם לאו .ונראה
להדיא דלאו מיתורא קא דרשי שם אלא מפשטות הלשון וכן לשון הגמרא למימרא דיניא אותה דוקא ואי מיתורא מאי
קא מיבעי ליה אם דוקא אם לאו דוקא .ע"כ האמת יורה דרכו דלאו מיתורא קא דריש .וא"כ לפ"ז באבילות דלא הוי רק
מדרבנן ולא שייך בו קרא זה תלי בסברא .וכיון דחזינן דהסברא הוא לענין קריעה דלא יצא כן גם לענין אבילות) .ואף
דלא ילפינן מהדדי היינו לענין ספיקא אבל לא במלתא דתלי' בסברא( ואדרבא יש להוכיח מסוגיא זו דנדרים להיפך
סברתו .דהא ע"כ האי אותה לאו מיותר וכן משמע מהר"ן דגם בהפרה אמרינן כן אף דשם לא כ' קרא אותה רק לה.
ודאי דרשינן מה מזה .וא"כ מאי פריך מקריעה דלמא שאני התם דכ' על .אלא ע"כ דמסברא פריך זה מזה .א"כ גם מהך
סברא יש ללמוד לנו לדין אבילות:
ומה שהביא ראיה מכריתות דצריך קרא לענין כפרה ל"ד לדידן כאוכלא לדנא וכ"ש מה שדימה ליושב בסוכה וטעה
ביומא אין כדאי לחלק ביניהם:
אך בעיקרא דהא מלתא תמהני על כת"ר הא מלתא דתלי בסברא הוא דהא כל עיקר האבילות לא הוי רק מדרבנן גם
יום ראשון אם הוי דאורייתא או לא הוי דאורייתא רק האנינות עכ"פ יש לו סמך מקרא דאחריתה כיום מר עיקר
מרירותא חד יומא .וליום ראשון הוסיפו חכמים עוד ששה בסמך דקרא והפכתי חגיכם לאבל .א"כ כיון דחזינן דבשמועה
קרובה נוהגת אבילות ע"כ ראו רבנן דיש לו המרירות כמו בפניו ממש ולכך הוסיפו עליו עוד ששה) .ובזה מתורץ לי
תמיד דעת הרמב"ן שפסק דבשמועה קרובה אסור להניח תפילין אשר האחרונים לא הסכימו לזה ובאמת ברור הוא

דביום השמועה שייך בו ואחריתה כיום מר כמו ביום המיתה ממש .וא"כ מעולל בעפר קרנו ולכך פטור מתפילין( וא"כ
לפ"ז הרי אחר שנהג כבר אבילות בטעות ובאו ואמרו לו שאחותו זו חיה .הרי התנחם על הראשונה ואצל אחותו האחרת
ששמע עתה שמתה הלא עיקר מרירותא עתה הוא ביום שמעו ושייך בו ואחריתה כיום מר ולשיטת הסוברים דאבילות
יום ראשון דאורייתא ודאי דחייב מדאורייתא עתה ביום א' אבילות וא"כ למה מפטר מאבילות שבעה דרבנן ואין לי לדון
אותו בסברתו אם לא שיאמר דכיון דכבר הי' לו מרירות מאחותו הראשונה שוב עתה בשמעו מאחותו השניה הוא אצלו
אבילות ישנה לא כן ידידי איך שייך לומר כן אשר לאדם כל קרוביו שוה אצלו כמות זה כן מות זה וכיון שא' מת אין
נ"מ אצלו כלל מי הוא המת ודאי כל קרוב וקרוב חלוק אצלו באחד המרירות כן .ובהשני ישתנה לפי האדם ומדותיו
ושניו .א"כ ודאי אם כבר התנחם על קרוב אחד ונודע לו שקרוב שני מת המרירות נתחדש אצלו:
דברי אליעזר יצחק בהגאון מ' הלל זללה"ה מוולאזין:

