
 
 תשובה בעניי השתתפות של נשי בהלוויות

 
 

, באשדוד, באשקלו: שאלתו של הרב מתי פוטרמ מקהילת נצח ישראל באשקלו

ובמקומות אחרי באר יש מנהגי קבורה שוני שמטרת להפריד בי , בירושלי

מנהג אחד דורש העמדת . גברי לנשי או למנוע מהנשי להשתת בקבורה

לפי מנהג אחר הנשי והגברי מלווי . לגברי בשעת ההספדמחיצה בי נשי 

לפי מנהג שלישי . את המת בנפרד בשעה שהולכי ברגל ממקו ההספד ועד הקבר

 וא הנשי משתתפות בהלוויה אול חברי החברא קדישא מונעי מה 

ולפי מנהג רביעי נשי .  להתקרב לקבר ולהשתת בטקס הקבורהמקרובות המת 

, ובמיוחד האחרוני, מנהגי אלה. שתתפות לא בהלוויה ולא בקבורהאינ מ

ה גורמי , יתירה מזאת. גורמי לעתי קרובות מורת רוח להרבה מהמלווי

 ובמקרי רבי עומדי ה נשי ובנות ,  אמהותעגמת נפש לקרובות המת 

נהוג הא חייבי ל? מה המקור למנהגי אלה. בניגוד לרצונ של המתי עצמ

 ?הא יש אפשרות לפסוק אחרת? כ

 
 :תשובה

 

I . גלגוליה וטעמיהמנהגי ההפרדה  
 

.  :יוס קארו כדלהל' ט פוסק ר"בשלח ערו יורה דעה סימ שנ 1
 
(I "מקו שנהגו לצאת לאחר , מקו שנהגו לצאת נשי לפני המטה יוצאות

 .נותועכשיו נהגו שאי יוצאות אלא לאחר המטה ואי לש, המטה יוצאות

 
(II יש למנוע מלצאת נשי לבית הקברות אחר המטה." 

 

נשי ' הרי לפי סעי א". מי ששנה זו לא שנה זו"הלומד סעיפי אלה מרגיש מיד ש

נוהגות לצאת לאחר " עכשיו"לכתחילה נהגו לצאת לפני המטה או לאחר המטה ו

י ואילו לפ, )ולהל נווכח שהכוונה המקורית היתה לצאת לבית הקברות(המטה 

יוס ' ר, ואמנ בבית יוס. מנשי לצאת לבית הקברות" יש למנוע"' סעי ב

מקו : תנו רבנ: "א"ע' בבלי סנהדרי כ) א: (קארו מביא כמה מקורות שוני

ירושלמי ) ב". (לפני המיטה יוצאות, שנהגו נשי לצאת אחר המיטה יוצאות

הנשי מהלכות ] נייש תנאי השו[=אית תניי תני : "ב"ע' כ', ד:'סנהדרי ב

מא . תחילה והאנשי אחריה ואית תניי תני אנשי תחילה והנשי אחריה

, ]בגלל החטא של חוה[ שה גרמו מיתה לעול הנשי תחילה ] מי שאומר[=דמר 

) ג (1". מפני כבוד בנות ישראל שלא יהו מביטי בנשימא דמר האנשי תחילה 

שיש למנוע ספר הזוהר פרשת ויקהל כתוב וב: "יוס קארו מוסי' ולבסו ר

וכ ראוי ,  מפני שא יוצאות גורמי רעה לעוללנשי מלצאת לבית הקברות



יוס קארו שני התלמודי מתירי לנשי לצאת לבית ' לפי ר, א כ". למנע

הקברות אבל ראוי למנוע את הנוהג המקובל כי לפי הזוהר דבר זה גור רעה 

 .לעול

 

 אול 2י הרבה מרבותינו האחרוני" יוס קארו נתקבלו להלכה ע'דברי ר. 2

בכמה מהקהילות כנראה התירו לנשי לצאת . דבריו הובנו בשתי דרכי שונות

 אול ברוב הקהילות 3.לבית הקברות אבל מנעו מה להיכנס בהלוויהאחר המטה 

הנשי נשארו בבית ולא , כלומר. כלל וכללמנעו מנשי לצאת אחר המטה 

 4.השתתפו לא בהלוויה ולא בקבורה

 
, לבוב', ב' מהד, ספר אוצר כל מנהגי ישרו(אברה אליעזר הירשאווי ' ר. 3

הטע : "ע והזוהר ומוסי"מזכיר את השו) 313' עמ', סעי ה, ג"סימ ע, "תר

משו שבעת ההספד והקבורה באי אנשי ונשי בערבוביה וזה דוחק את זה 

ולהפחיד ... שבות אסורות במקו הראוי להרהר בתשובהויש לחוש להרהור במח

לדעתו הטע האמיתי , כלומר". את ההמו נתנו טע כמו שעלה על לב שיתקבל

להרחיק הנשי מ האנשי הוא הרהור עבירה והזוהר רק המציא את טעמו כדי 

 .להפחיד את הע הפשוט

 
 הולכות לבית כמה מרבותינו האחרוני מוסרי שיש מנהג שנשי אינ. 4

 5.הקברות בימי נידת וה א תומכי במנהג זה

 
מפני "פ הזוהר "יוס קארו המלי למנוע מנשי ללכת לבית הקברות ע' א כ ר

פוסקי רבי קיבלו את המלצתו וקהילות ". שא יוצאות גורמי רעה לעול

ור פוסק אחד טע שהטע האמיתי למנהג הוא החשש מהרה. רבות נהגו על פיה

 .עבירה וכמה פוסקי הוסיפו איסור על נשי נ י ד ו ת להיכנס לבית הקברות

 
בר א נעיי היטב בספרות התלמודית ובפוסקי נווכח שרוב המנהגי 

המתוארי בשאלה מנוגדי ג להלכה וג למעשה ה בתקופת התלמוד וה בימי 

 פוסק הדורש הפרדה אנו נראה שאי שו. יוס קארו' הראשוני ועד לימיו של ר

 אנו נראה שהזוהר עצמו אינו א ו ס ר את יציאת הנשי לבית א5.בשעת ההספד

.  על הנשי בשעת ההלוויה והקבורהלא יסתכלו שהאנשי מזהירהקברות אלא 

וא א נקבע שיש כא סתירה בי התלמוד הבבלי והזוהר ההלכה צריכה להיקבע 

 חשש של הרהור עבירה ושאי שו ג נראה שבבית הקברות אי. פ התלמוד"ע

, כמו כ. ט האוסר על נידות להיכנס לבית הקברות"מקור הלכתי לפני המאה הי

נראה שהנוהגי על פי רוב המנהגי המתוארי בשאלה מכריחי את בנות 

ושוכחי , מזלזלי בכבוד הבריות, "לועג לרש"ישראל לעבור על האיסור של 



ועתה נוכיח את .  אנו לכבד את רצונ של המתישבשעת ההספד והקבורה חייבי

 :הטענות האלה אחת לאחת

 

II .יוס ' נשי לעול השתתפו בהלוויה ובקבורה מימי המקרא ועד ימיו של ר
 6קארו

 
אי שו צל של ספק שבימי קד נשי לא רק השתתפו בהלוויה ובקבורה אלא א 

משנה היו מקוננות בתקופת המקרא וה. מילאו תפקיד מרכזי בטקסי אלה

  לא מקוננות מקצועיות אנו שומעי על נשי אבלות , כמו כ. 7מקצועיות

 מקו אי לנו עדות מפורשת על 8.ומקוננות בתקופת התלמוד, מעוננות, המטפחות

הקינה אבל קשה מאד להניח שנשי שמילאו תפקיד כה מרכזי בטקסי האבלות 

 .ו הקבורהלא הורשו להשתת בהלוויה או לגשת למק

 
לפני "יש הרבה עדויות מפורשות שהנשי אכ השתתפו בהלוויה בי א , ואמנ

בנוס על הברייתות מבבלי ומירושלמי סנהדרי ". לאחר המטה"בי א " המטה

יהושע ' יש לציי את דברי התנא ר, )Iסעי , לעיל(יוס קארו ' י ר"שהובאו ע

 ובשינויי ט "נ'  ומש בטעות בעמג " י'עמ', פרק ט', נוסח ב(באבות דרבי נת 

הדומי לאחת ) 160159' עמ, אלבקתיאודור' מהד' ח:ז"בבראשית רבה י

 מה ה ?מפני מה הנשי יוצאות בתחילה לפני המטה: "מהמסורות בירושלמי

 ".לכא] שיבאו) [שבאו(אנו גרמנו לכל באי עול ? אומרות

 
בברייתא . הקבורה אלא א בטקס וויההלנשי לא רק השתתפו בכל , יתר על כ

) ב"ע' ב וקדושי פ"עא"ד ע"מועד קט כ(המופיעה פעמיי בתלמוד הבבלי 

 110109' עמ, א"תרצ, נויארק, היגער' מהד(' ב:'ובצורה מורחבת במסכת שמחות ג

'  אני מצטט ממהד בצד העברי 5' עמ, 1966, ניו הייוי ולונדו, זלוטניק' ומהד

 :מרנא) זלוטניק

 
  ו    נקבר  באשה  אחת,   ]בלי ארו[=יוצא בחיק  ]  תינוק ב יומו  שנפטר [

אי :  אמרו לו. ובשתי נשיבאיש אחד :   אבא שאול אומר.  בשני אנשי

]  תינוק] ... [ב"י:'ראה משנה קידושי ד[איש אחד מתייחד ע שתי נשי  

] ארו קט[=סקמא   בגלובאנשי  ובנשייוצא ] יו שנפטר[ב שלשי 

ב שני עשר יוצא , ]חדש[עד שיהא ב שני עשר ] בזרועות[=ואגפיי 

 ... ובגלוסקמא ובכת עד ב שלש שניבאנשי ובנשי

 
: י" א מוכחת ממקור מראשית תקופת האמוראי באבקבורההשתתפות הנשי 

ני הנשי ואל תעמוד לפ... דברי סח לי מלא המוות' ג: יהושע ב לוי' אמר ר"

 מפני שאני מרקד ובא לפניה וחרבי בידי ויש לי רשות בשעה שחוזרות מ המת

יקפו ממקומו ארבע ? וא פגע מה תקנתו: "והגמרא מוסיפה בארמית". לחבל



עי "על א העובדה ש). א"א ע"ברכות נ..." (וא יש דר אחרת יל בה... אמות

יוס קארו ורוב ' אי ספק שר, ד"ומפנה בברכות לסימ הנידו בי" משפט נר מצוה

אול . התבססו על מקור זה בבבלי כי א על הזוהרלא הפוסקי שפסקו כמוהו 

לפני הנשי בשעה  "לעמודקטע זה מוכיח שלמרות האמונה הטפלה שאסור 

 באופ קבוע בטקס הקבורה בתקופת השתתפוהנשי אכ , "שחוזרות מ המת

 .התלמוד

 

רוב מצטטי ומבארי . יהושע ב לוי' גמרי מדברי ררוב הראשוני התעלמו ל

 שלושה 9.את הברייתא בבבלי סנהדרי וחלק א את הירושלמי ופוסקי כמות

 :ראשוני ושלושה אחרוני א מעידי שבימיה נשי אכ יצאו לבית הקברות

 
, כהנא' מהד(שמחות שלו '  מרוטנברג משיח על כ לפי תומו בהל"המהר

, ו"תשל, ירושלי, לאנדא' מהד; ח"קס' עמ, ד"קצג"סימ קצ, ג" תשכ,ירושלי

הוא פוסק שאסור לאיש להברות אשה משו הרגל עבירה ). ג"קמ' עמ, ח"סימ קמ

 שרגילי ללות את לאחר שנקבר המתומהאי טעמא נמי ) "ראה על כ יותר להל(

יפוא שנשי ברור א".  אי ללוותהיכא דליכא אבלי אלא נשיהאבל לביתו 

 .אבלות השתתפו בקבורה

 
יהושע ב לוי בברכות אבל בכל זאת מעידי ' שני ראשוני אחרי חששו מדברי ר

ר אברה אחד מבעלי "יצחק ב' ר. שבימיה נהגו הנשי לצאת לבית הקברות

דבריו מובאי במרדכי לסנהדרי בסימ (ל "התוספות חשש כנראה מדברי ריב

י בר " היה תמיה רועל מנהג שלנו): "ט"ד שנ"לטור יוד ומש בדרכי משה "תרפ

ובחזרה , שבשעת הולכת המת לבית הקברות יוצאות הנשי לבסואברה 

וכיו , יוצאות לבסו] בגמרא[והיה מפרש דהמנהג כמא דאמר , יוצאות תחלה

שלא שה אחרונות בשעת הוצאת המת א כ יש לה להיות ראשונות בשעת חזרה 

 מרוטנברג חשש "שמשו בר צדוק תלמידו של המהר' ר". ליהלעבור דר ע

, לעמבערג' מהד; ז"סימ תמ, א"תרס, ווארשא' מהד, "תשב(ל בגלוי "מדברי ריב

...  לבתיה אומרי ובלע המותכשחוזרי מבית הקברות): "ט"סימ תמ, 1858

 ". לפי שהמלא המות והשט מרקדי לפניההנשי הולכות לבתיה תחילה

 
בפירושו . יוס קארו'  ראחריחי דור אחד ) 16401561(ח "הב, יואל סירקיש' ר

וכ ... אחרי האנשי"...ט הוא מצטט את הירושלמי"ד שנ"בית חדש לטור יו

ברור מדבריו ". 'ש הזוהר וכו" בית יוס כתב עמיהו"ומוסי " נוהגי האידנא

 לצאת לבית הקברות י היא חידוש וכי במקומו נהגו הנשי"שלגביו שיטת הב

 .אחרי האנשי

 



ע מסרו על מנהגי שהרשו לנשי "לבסו שני אחרוני שבוודאי ראו את השו

. לצאת לבית הקברות ע זהירות מסויימת כדי להימנע מהסכנה המתוארת בזוהר

מביא את דברי הזוהר בספרו מעבר יבק ) 1639נפטר (אהר ברכיה ממודינא ' ר

 :ומוסי) 4הערה , לעיל(

 
האנשי  וכל שכ   ע  ולכ יש  למנוע הנשי  מללכת לבית הקברות  

 בחזרת 

והועד לפני מפי אד כשר שכ ,  אז]  [ובשו פני לא יל  בדר  עמה

 נתפשט 

המנהג  בכל אר הצבי  ובבבל  ובכל  מלכות מזרח  שבתחלה  הולכי 

 הנשי שלא עומדי שמשי  ממוני להפריש]  ק"בביה[=האנשי וש  

 יתחילו לצאת 

ואחר  הקבורה מתעכבי  ש  הנשי  כמו  .   עד אחר שעברו כל האנשי

 רבע 

 ...שעה עד שיצאו כל האנשי

 
. ע"מפרנקפורט א מיי ג היה בקי בשו) 1637נפטר (יוס יוזפא הא נורדלינג ' ר

, א מאיפראנקפורט ' מהד(א על פי כ בספרו יוס אומ הוא מעיד כדלהל 

 ):327' עמ, ח"תרפ

 
בשעת  הליכת  וחזירת  מה מאד צרי זהירות לפרוש מבי הנשי  

 , מהמת

י זה רוחות הטומאה מעליו  שלא "ובפרטות אחר נטילת ידי שהבריח  ע

 יחזרו 

נוהגי  האנשי  ק ווירמיישא  "ושמעתי שבק.   להתדבק  בו  על ידיה

 להפו 

 . הנשיפניה לצד הכותל כשבאות

 
ל שמימי קד ועד למאה השבע עשרה נשי נהגו לצאת לבית "מתברר מכל הנ

הקברות ע האנשי אלא שה כנראה צעדו בנפרד או לפני המטה או לאחר 

רק שני ראשוני הוסיפו על פי . המטה על פי הברייתות בבבלי ובירושלמי סנהדרי

אפילו לאחר . ת הקברותל בברכות שאסור להסתכל בפני הנשי בחזרת מבי"ריב

ואשכנז אלא ששני , איטליה, ע המנהג הקדו המשי להתקיי בפולי"השו

 .אחרוני הוסיפו את התנאי שלא יסתכלו בנשי בהתא לזוהר

 

III .יוס קארו בהשוואה לדברי הזוהר' שיטת ר 
 



 .לא זו א זו. יוס קארו מנוגדת לכל הפוסקי שקדמו לו' נוכחנו לדעת ששיטת ר

 מנשי ללכת למנוע דורש אינוהזוהר ! היא א לא מתבקשת מדברי הזוהר גופו

 בגברי בשעת ההליכה והחזרה מבית לא תסתכלנהלבית הקברות אלא רק שה 

לאחר תיאור מפורט ) ב" ע–א למטה "ו ע"ד קצ(בזוהר בפרשת ויקהל . הקברות

 :של הסכנה נאמר

 
יהדר בר נש אנפוי וישבוק לנשי בתר בשעתא דנטלי מיתא לבי קברי ? מאי תקנתיה

ולבתר . ואי אינו מקדמי יה לאחורא בגי דלא יתחזי עמהו אנפי באנפי. כתפוי

דמהדרי מבי קברי לא יהדר בההוא ארחא דנשי קיימ ולא יסתכל בהו כלל אלא 

 10."יסטי בארחא אחרא

 
אי יותר יוס יוזפא הא מת' אהר ברכיה ור' י ר"המנהג המתואר ע, א כ

שלמה גנצפריד ' ט ר"ואמנ במאה הי! יוס קארו' לדברי הזוהר מהפסק של ר

יוס ' כמו הזוהר גופו ובניגוד לר) 'סעי י, ח"סימ קצ(פסק בקיצור שלח ערו 

 הנשי ע האנשי כשהולכי לבית לבל יתראוצריכי ליזהר מאד : "קארו

 ". בדברהקברות ומכל שכ בחזרת כי יש חס ושלו סכנה

 

IV .הזוהר מול התלמוד הבבלי 
 

יוס קארו הוא פועל יוצא של הזוהר יש לשאול למה ' א א נאמר שהפסק של ר

הוא ורוב האחרוני העדיפו את דברי הזוהר על הברייתא המפורשת בבבלי 

ובאמת הרבה אחרוני הרגישו בסתירה . סנהדרי ושאר המקורות התלמודיי

הוא פסק על פי . יוס קארו אי הדבר מפתיע'  בר לגבי ר11.זאת וא ניסו לישבה

לרשימה ודיו ראה ב יוחאי (הזוהר בעשרות מקומות בבית יוס ובשלח ערו 

קלט הוא מ הזוהר יותר מכל פוסק "יעקב כ ' ולפי פרופ) ט"קמו"קל' עמ, ל"הנ

 12."דמיווכ העניק להורואותיו סמכות מרחיקת לכת יותר משעשו קו, אחר לפניו

 
הרבה . יוס קארו לאו דווקא מחייבת אותנו' אול שיטה כללית זאת של ר

 וברור שאי לפוסקי גישה 13פוסקי דנו בסתירות שבי התלמוד לבי הזוהר

' עמיתו של ר(אליא הלוי ' אול די לציי שפוסקי כגו ר. אחידה בשאילה זאת

. תו ההלכתית של הזוהרל שללו מכל וכל את סמכו"והמהרש) אליהו מזרחי

יהודה אוברניק קבעו ' אברה זכות ור' ר, יצחק קארו' ר, ז"אחרי כגו הרדב

אול במקרה של סתירה שיש לאמ פסקי ומנהגי של הזוהר במידת האפשר 

בי התלמוד הבבלי והזוהר או הפוסקי והזוהר חייבי לפסוק על פי התלמוד 

שניאור ' מכו בחומרות של הזוהר כגו רא פוסקי שת,  יתר על כ.והפוסקי

על פי " אי אנו יכולי לכו את הציבור להחמיר"זלמ מליאדי מדגישי ש

). 'ק כ"ס, והשוה מג אברה ש, ח"סעי כ, ה"ח כ"ע הרב לאו"שו(חומרות אלה 



לכ לפי . הוכחנו לעיל שלדעת התלמוד נשי משתתפות ה בהלוויה וה בקבורה

ולמנוע מנשי לצאת להוויה "  להחמירהציבורלכו את  "אסור ל"כללי הפסק הנ

" סכנה"המאמי ביחיד לכל היותר . המתוארת בזוהר" סכנה"או לקבורה בגלל ה

וקיצור , יוס אומ, זאת יכול להימנע מהסתכלות בנשי וכשיטת מעבר יבק

פני אול אי יתכ להעדי את דברי הזוהר על פני ההלכה התלמודית ועל . ע"שו

 ?יוס קארו' כל הפוסקי שקדמו לר

 

V .אי יצר הרע מצוי בבית הקברות 
 
אברה אליעזר הירשאווי הציע כאמור שהטע האמיתי לאיסור יציאת נשי ' ר

' לבית הקברות הוא הרהור עבירה ואמנ הוא היה יכול להיעזר בדברי האמורא ר

). ב"ע' קדושי פ" ( עליואפילו בשעת אנינותו של אד יצרו מתגבר"יצחק שסבר ש

. בר הצעה זאת מנוגדת לדעתו של התנא אבא שאול ולדעת של בעלי התוספות

". באיש אחד ובשתי נשי"התנא אבא שאול פסק כאמור שתינוק ב יומו נקבר 

הבבלי מסביר שלדעת אבא שאול אי לחשוש מייחוד של איש אחד ע שתי נשי 

והירושלמי מסביר ) ב"ע' קדושי פ] (בור יצרוש" [=בשעת אנינות תביר יצריה"כי 

 א בעלי 14).ג"ו ע"ס, א"י:'קדושי ד' ירוש" (שאי יצר הרע מצוי בבית הקברות"

למה : ה שואלי. התוספות עסקו בשאילה זאת בקשר לברייתא בבבלי סנהדרי

אי חשש של הסתכלות בנשי והרי בשמחת בית השואבה בנו מחיצות בבית 

דכיו דשעת צער הוא ליכא למיחש : "ה משיבי? )א"א ע"ה נסוכ(המקדש 

 15.ואחר כ ה מביאי את דברי הירושלמי" להרהור

 
לפי הרבה פוסקי אי לחשוש מהרהור עבירה או מיצר הרע בשעת צער , א כ

לא , ולכ אי נימוקי אלה מצדיקי הפרדה בי נשי לגברי לא בשעת ההספד

 .שעת הקבורהולא ב, בשעת ההלוויה

 

VI .אי שו יסוד הלכתי למנהג למנוע מנשי להיכנס לבית הקברות בימי נידת 
 

). 5הערה , לעיל(ט "מנהג מאוחר זה אינו נזכר בשו מקור הלכתי לפני המאה הי

נ ולהתפלל בימי "הוא נובע בלי ספק מהמנהג הנפו למנוע מנשי להיכנס לביהכ

ל את שני המנהגי באותו סעי של ספרו חיי אברה דנציג כול' נידת ואמנ ר

אי דברי תורה מקבלי "בר א המנהג השני מנוגד לדי התלמודי ש. אד

ברייתא "ומבוסס בעיקרו על ברייתא חיצונית הנקראת ) א"ב ע"ברכות כ" (טומאה

). 5הערה , ל"לתיאור מלא של התפתחות המנהג ראה דינרי הנ" (דמסכת נדה

יוס ' הטור ור, ש"הרא, ג"הסמ, "הרמב, "קי כגו הריואמנ גדולי הפוס

מכל מקו א אלה המצדיקי . קארו פסקו על פי הגמרא שאי שו איסור בדבר

והרי דברי . את הרחקת הנידה מבית הכנסת מחפשי היתר במקרה של עגמת נפש

 ):1460נפטר , אוסטריה(ישראל איסרליי ' ר



 
רתי לה בימי הנוראי וכהאי גוונא ועל  הנשי  בעת נדות אמת הת

 שרבות 

י  "וסמכתי  ארש...   מתאספות  לבית הכנסת  לשמוע  תפילה  וקריאה

 שמתיר 

 כי היו לה לעצבו רוח ולמחלת לב משו נחת רוח לנשיבהלכות נדה 

 שהכל 

 ....מתאספי להיות בצבור והמה יעמדו חו

 
ת "ב ומש בקיצור בשו"מ קלסי, פסקי וכתבי: חלק שני, תרומת הדש(

וא כדי להתפלל בציבור ). 'א:ח"ח פ"א לאו"ח ובהגהות הרמ"א סימ צ"הרמ

או , אחי,  להשתת בקבורה של הורינ "בחגי התירו לנשי להיכנס לביהכ

 את המנהג וא את המנהג הקדו דחו משו עגמת נפש ! בעלי לא כל שכ

 !המאוחר לא כל שכ

 

VII" .רש חר עושהולועג ל" 
 

עד כא הוכחנו שאי שו הצדקה הלכתית למנוע מ האשה להשתת בהלוויה או 

להל נראה שהעושה כ א עובר על איסור מדרבנ ומתעל מכמה מושגי . בקבורה

 ):א"ח ע"ברכות י(גרסינ בתלמוד הבבלי . יסוד בהלכה

 
עובר משו  ואינו מלוהו כל   הרואה המת:    אמר רחבה אמר רב יהודה

 לועג '

:   אמר רב אסי?  וא  לוהו מה שכרו) .   'ה:ז"משלי י('   לרש חר  עושהו

 עליו 

 ).ז"י:ט"משלי י(' ]וגמולו ישל לו[חונ דל ' מלוה ה': הכתוב אומר

 
אי ספק שרב יהודה התכוו . 'ג:א"ד שס"ע יו"דברי רב יהודה מובאי להלכה בשו

וראינו לעיל שבתקופת התלמוד נשי תמיד " ואה הרכל"א לנשי כי הוא ואמר 

נשי , בנות, "לועג לרש"וא רחוקי עוברי על . השתתפו בהלוויה ובקבורה

 16!ואמהות על אחת כמה וכמה

 

VIII .גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה 
 

 כא נציי רק שהרבה חכמי דחו 17.כמה חוקרי כבר טיפלו במושג חשוב זה

בסוגיא אחת בתלמוד .  התורה או גזירת חכמי בגלל כבוד הבריותמצוה מ

ברייתא : ארבעה תנאי פסקו על פי עקרו זה) א"ע'  כב "ט ע"ברכות י(הבבלי 

אחת מתירה לכה ללוות אבל בחזרה מקבורת מתו ג א האבל עובר במקו 

. המלאלעזר בר צדוק מתיר לכה ליטמא כדי לכבד את ' התנא ר, כמו כ. טמא



ברייתא אחרת פוסקת שזק רשאי או א מחוייב להתעל מלטפל באבידה א 

ברייתא רביעית קובעת שקבורת מת מצוה דוחה הרבה , לבסו. אינה לפי כבודו

חמישה , כמו כ. מצוות אחרות כגו שחיטות קרב פסח בזמנו או מילת הב בזמנה

, בלידשטיי(י שוני אמוראי בבליי השתמשו במושג זה כדי להתיר איסור

בימי הביניי רבותינו הראשוני נעזרו במושג זה כדי להקל בדיני ). 141140' עמ

משה איסרליש השתמש ' א ר). 165149' עמ, בלידשטיי(הקשורי לכבוד המת 

 למרות בי השאר הוא פע השיא יתומה בשבת . במושג זה בכמה מתשובותיו

, בלידשטיי( כדי למנוע ממנה עלבו וצער ' ב:'האיסור המפורש במשנה ביצה ה

 ).170168' עמ

 
 ה של הנשי אי ספק שחלק מהמנהגי הנידוני כא פוגעי בכבוד הבריות 

וא כבוד הבריות דוחה לא תעשה שבתורה או גזירת . עצמ וה של שאר המלווי

המבוססי על חכמי קל וחומר ב בנו של קל וחומר שהוא יכול לדחות מנהגי 

 !אמונה טפילה המובאת בזוהר

 

IX .הספידא יקרא דחיי הוי או יקרא דשכבי הוי 
 

א יש תשעה נסיונות לפתור את השאילה א ההספד "ז ע" מב "ו ע"בסנהדרי מ

בא לכבד את החיי או את המתי בסופו של דבר מחליטי שההספד בא לכבד 

). 'י'ט:"ד שד"יו(ע "והשו) 'א:ב"אבל י' הל( "את המתי וכ פוסקי הרמב

 ישתתפו  נשי וגברי כאחד קרוביה שכל אי ספק שרוב המתי היו רוצי 

מניעת השתתפות המלאה של קרובות המת היא לא רק . בהלווית ובקבורת

 .עלבו לחיי אלא בזיו למתי

 
 
 
 

X .סיכו 
 
 

דה בי נשי לגברי בשעת בדברינו לעיל נוכחנו לדעת שאי שו פוסק הדורש הפר

ומכיו שלפי רוב הפוסקי אי הרהור עבירה בשעת אבילות אי טע . ההספד

ג ראינו שמניעת הנשי מהשתתפות בהלוויה ובקבורה מבוססת . לקיי מנהג זה

אול מנהגי אלה מנוגדי . יוס קארו נת לדברי הזוהר' א ורק על הפירוש שר

ה ג לא מתבקשי מהזוהר בעצמו ובכל . הראשונילמנהג שני התלמודי ולכל 

 חשש של שאיכמו כ הוכחנו . אופ ה מעדיפי את הזוהר על פני התלמוד הבבלי

מצד שני מנהגי אלה מכריחי את . הרהור עבירה וטומאת הנידה בבית הקברות

יקרא "וב, "כבוד הבריות"ומזלזלי ב" לועג לרש"הנשי לעבור על איסור של 

 את הציבור לנהוג על פי להכריחלחברא קדישא או לרב כלשהו אסור לכ ". בידשכ

לכל היותר היחיד או המשפחה יכולי להחמיר על עצמ . ל"הזוהר וכנגד כל הנ



 את הנשי לחלק ולעודדאבל עדי לנהוג על פי ההלכה התלמודית . ולנהוג כ

 המנהג היחידי שיש .בהלוויה ובקבורה, כבוד ליקיריה ולהשתת כשוות בהספד

לו על מה לסמו הוא ההפרדה בי נשי לגברי בשעת הלווית המת אל בית 

זהו מנהג המבוסס על הברייתות בבבלי וירושלמי סנהדרי ובאבות דרבי . הקברות

מכל מקו ). 1הערה , לעיל(אול יתכ שהוא מבוסס בעיקרו על מנהג יווני . נת

 א הדבר מנוגד לרצו המשפחה או לרצו המת  ולכחיוב או מצוה ולא מנהגזהו 

 ".יקרא דשכבי"ו" כבוד הבריות"יש לדחות את המנהג בגלל 

 
 

 דוד גולינקי
 בהסכמת כל חברי הוועד
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.  ראה אבל יתכ ששני המנהגי נובעי מהתרבות ההלניסטית  1

William Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 2nd Edition, 

London, 1865, pp 555,558-559  . 

 
. סעי , ט"סימ שנ, קבורה' הל, עטרת זהב, הלבוש, מרדכי יפה' ר 2

כלל , חכמת אד, אברה דנציג' ר, ל"ע הנ"עקיבא איגר לשו' חידושי ר'; א

' ר; ל"ד הנ"ערו השלח ליו, יחיאל מיכל אפשטיי' ר; ה"סימ כ, ה"קנ

 .'ז, סעי, ב"פרק רפ, 373' עמ', חלק ה, מקור חיי השל, יחיי דוד הלו

 
 

.  עיי היטב באשכנז ) 1427נפטר (ל " נהגו כ כבר בימי המהריאולי 3

 על 84' עמ, ח"תשל, ירושלי' מהד, הלכות שמחות, ל"במנהגי מהרי

) 16901615ליטא (הלל ב נפתלי הר ' ר. השתתפות בתו בהלוויה של אשתו

ד "וכ ראיתי נוהגי הספרדי בהיותי אב"ל מעיד "ע הנ"בבית הלל לשו

וכוונתו כנראה שיוצאות בהלוויה אבל לא לבית " ק המבורג"מ בק"ור

 .הקברות

 
. ' דפ', פרק י, מאמר שפתי רננות, מעבר יבק, אהר ברכיה ממודינה' ר 4

ויש מקומות שאינ יוצאות אחר המטה : " מעיד210' עמ, ו"תרנ, ווילנא

ו "ד קכ, א"תרכ, ליוורנו, ויקרא אברה, רה חיי אדאדיאב' ר." כלל

) 228' עמ, ח"תרס, ירושלי, אר חיי, חיי סתהו' ומש אצל ר(ג "ע

ו אי יוצאות הנשי כלל לא לפני המטה ולא "ק צפת ת"בעיה: "מעיד

 לחציר בעת ואפילו הנשי הנמצאות בשוק או חו, לאחר המטה

' ירושלי א, לונ. מ.א." מקו נסתרשנושאי המטה ה נכנסות ל

נשי לא ...ישגיחו שמשי החברה כי" מעיד שבירושלי 13' עמ, )ב"תרמ(

, בניהו' מהד, מסע בבל, דוד ששו' ר." תלכנה אחרי המטה ללוותו

אי מרשי לנשי להשתת "ו מעיד כי בבגדאד "ר' עמ, ו"תשט, ירושלי

, כתר ש טוב,  ש טוב גאגי'ר". בהלוויה אלא א כ היא של רב גדול

, תוגרמא, סוריא, י"ט מעיד שבא"סימ י, א"תרס' עמ, ד"תרצ, קיידא

נתיבי , עמר אבורביע' ר. מצרי ולונדו הנשי לא יוצאות אחר המטה

המנהג בירושלי שלא לתת לנשי "נ מעיד ש"ש' עמ, 2ט"תשכ, א"ת, ע

." טרא לא נותני להואפילו להסתכל על הארו מהגזוז, ללכת אחר המת

אי : " מוסר249' עמ, 3 1982, ירושלי, יוס קפאח הליכות תימ' לבסו ר

 ".הנשי יוצאות אחר המטה כלל בי מיטת איש בי מיטת אשה



 
 

.  168167' עמ', חלק א, כל בו על אבלות, הרב יקותיאל גרינוואלד 5

סעי ' ל גט ולחיי אד כל"ק י"ה ס"ד סימ קצ"מפנה לפתחי תשובה ליו

' תעודה ג, "י נידה ותקנת עזרה"חילול הקודש ע", ידידיה דינרי. ח"ל

 . מביא עוד ששה אחרוני הסבורי כ3635' עמ, )ג"תשמ(

 
ב  נאמר  שלעתיד  לבוא לאחר שהגוי  יתקיפו  את ירושלי   "בזכריה  י .א5

 ויפלו  

משפחת בית …הארוספדה  :   "יושבי ירושלי ירחמו על אויביה,  בחרב   

 דוד 

משפחת   בית  לוי  .   משפחת בית נת לבד ונשיה לבד,   לבד ונשיה לבד

 לבד 

כל המשפחות  הנשארות .  משפחת השמעי  לבד ונשיה לבד,  ונשיה לבד

. . . 

ב   ובבלי  "ה  ע"נ'   ב:'בירושלמי סוכה ה).    ד"יב"י' פס"   (ונשיה לבד

 סוכה   

כמה אמוראי  משתמשי  בפסוקי אלה בתור ,  א" עב " נב "א ע"נ

 הצדקה

. לתקנה שהפרידה בי נשי וגברי בבית המקדש בשמחת בית השואבה

 , בר

 .לא מצאתי א פוסק  שדורש הפרדה בשעת ההספד

 
. , קינה", "אבל"לסעי זה נעזרתי באנצקלופדיה המקראית בערכי  6

, ית השני ובתקופת המשנהבשלהי הב, ובספרו של שמואל ספראי"  קינות

 .99, 8582' עמ, ג"תשמ, ירושלי

 
. ; ה"כ:ה"ב ל"ז ודבהי"ט:ב"א וראה יחזקאל ל"כז"ט:'ירמיהו ט 7

' מהד', ז:'תוספתא נדרי ב'; ז:ד"ומש בשמחות י' ד:'משנה כתובות ד

; א"ז ע"סנהדרי מ; 53' עמ' ליב', ז:ד"תוספתא יבמות י; 105' ליברמ עמ

ד "על מקוננות בסרגוסה שבספרד במאה הי. ב"ח ע"ק כ"ונשי דשכנציב במו

ח ועל מקוננות אצל עדות המזרח עד ימינו "סימ קנ, ש"ת הריב"ראה שו

'  ור4140' עמ, ג"תשי, ירושלי, הפולקלור היהודי, ראה יהודה ברגמ

 .3הערה , ב"קכ' עמ', חלק א, גשר החיי, יחיאל מיכל טוקצינסקי

 
 

. ב "והשוה תוספתא כלי ב; ב"ע'  מגילה ג';ח:'משנה מועד קט ג 8

 .592' צוקרמנדל עמ' מהד', ח:'ב

 



. ' הל, חלק שני, "שערי שמחה",  גיאת"רי; רבינו חננאל לסנהדרי 9

עשי , ג"סמ; יד רמה לסנהדרי'; א:ב"אבל י' הל, "רמב; א "מ' עמ, אבל

הגהות מיימוניות ; א"ח ע"ד רמ, אבלות' הל', סימ ב, מדברי סופרי

המאירי ; ז"ק' עמ, שעוועל' מהד, תורת האד, "רמב; ל" הנ"לרמב

כלל ', מאמר ה, צדה לדר; 573572' עמ', חלק ג, ארחות חיי; לסנהדרי

 .ט"טור יורה דעה סימ שנ'; פרק ח', ב

 
. בשעה שנוטלי את המת לבית הקברות ? מה תקנתו: "והרי תרגומו 10

וא ה מקדימות יל . ר כתפיויחזיר גבר את אפיו ויעזוב את הנשי לאח

ולאחר שחוזרי מבית הקברות . מאחור כדי שלא ייראה עמה פני בפני

עומדות הנשי ולא יסתכל בה כלל אלא ] שבה[לא יחזור באותה דר 

 ".יסטה בדר אחרת

 
. , יעקב ב שמואל מצויזמר' ר; ט"ד סימ שנ"ע יו"בית הלל לשו 11

ב ומש אצל בית לח יהודה " סימ ע,ו"תנ, דיהרנפורט, ת בית יעקב"שו

משה ; "על פי קבלתוואמרו בזוהר "', סעי ב, ל"הלבוש הנ; ט"ד שנ"ליו

וגשר החיי ; ל"כתר ש טוב הנ; ו"קמ' עמ, ה"תקע, ווי, ב יוחאי, קוני

 .6ל והערה "ק' עמ', חלק א, ל"הנ

 
 

. , "הזוהר' התגלות'יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר ", יעקב כ 12

 .68' עמ, ד"ירושלי תשמ, כה וקבלההל

 
. ' עמ, ג"יב"סעי י', סימ ב, כללי הפוסקי', כר ט, שדה חמד 13

 2322' עמ, "תר, בודאפעשט, קונטרס התשובות, בועז כה; 36173616

טור ', כר ט, "הלכה"ער , אנצקלופדיה תלמודית; 5והספרות בהערה 

 ,Louis Jacobs, A Tree of Life, Oxford, 5269' ל עמ"יעקב כ הנ; ה"רנד"רנ

1984, pp 13, 14, 73-76, 80-81, 116 . 

 
  

. י "א ולדברי רש5והשוה לדברי האמוראי שהובאו לעיל בהערה  14

 .ה שעסוקי בהספד"א ד"ב ע"בסוכה נ

 
. ' ויש הסבר דומה אצל תוס; ה נשי"א ד"ע' לסנהדרי כ' תוס 15

חכמי ' תוס; א"פ' עמ, ל"תש, ירושלי', כר ג, סנהדרי גדולה, ש ש"הרא

המרדכי לסנהדרי ; 27' עמ, ח"תשכ, ירושלי, סופר' מהד, אנגליה ש

חלק , שיטה על מועד קט לתלמידו של רבינו יחיאל מפריש; ד"סימ תרפ

 ' מחלקה ג, ו בתו כתבי מכו הערי פישעל"צ' עמ, ז"תרצ, שני ירושלי

כי ה מביאי ג את לכאורה יש סתירה פנימית בתוספות . ראשוני



מפני כבוד בנות ישראל "הירושלמי ולפי דעה אחת ש הנשי הלכו בסו 

אול יש לומר שהירושלמי חשש מחוסר כבוד ". שלא יהיו מביטי בנשי

 ).11הערה , לעיל(יעקב מצויזמר ' אבל לא מהרהור עבירה וכ תיר ג ר

 
 

. : דר שישיס, ספר זכרו להרב יצחק נסי, והשוה מאיר בניהו 16

 .א"רע' עמ, ה"תשמ, ירושלי, מעמדות ומושבות

 
. ז"קנ' עמ, )י"תש(ז "סיני כ, "כבוד הבריות בהלכה", ריינס. ז.ח 17

, ירושלי, משרד המשפטי, ההגנה על כבוד האד, נחו רקובר; ח"קס

, א"תשמ, ירושלי,  כוחה ותפקידהההלכה , אליעזר ברקובי; ח"תשל

 עיוני בגלגוליה של ' גדול כבוד הבריות'", טיייעקב בלידש; 113105' עמ

את . 185127' עמ, ג" תשמב "תשמ', י'שנתו המשפט העברי ט, "הלכה

 .המחקר של רקובר טר ראיתי

 

 

ר דניאל שוור שהציע לי לעיי בספרו של ספראי "תודתי נתונה לידידיי ד 

 .ושלמה פוקס שהפנה את תשומת לבי למאמרו של בלידשטיי
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