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המורד במלכות: הלכות והגדרות

ִמיהּוָדה  ֶבט  שֵׁ ָיסּור  לֹא   " הכתוב:  מילות  את  מוצאים  אנו  לבניו,  נותן  אבינו  שיעקב  בברכות 

ין ַרְגָליו" )בראשית מט, י(. הרמב"ן מבאר שהפסוק רומז למלכות שנתן יעקב אבינו  ּוְמחֵֹקק ִמבֵּ

לבנו יהודה. אמנם המלכות ניתן לכתחילה לשאול, משבט בנימין, אך הרמב"ן מבאר שהדבר 

נעשה כצעד זמני, בתקופה שהמלכות הייתה מתועבת בעיני ה'.

מלכי ישראל, לפי דברי הרמב"ן, עברו אפוא על איסור: "ולפי דעתי היו המלכים המולכים על 

ישראל משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה, והם היו סומכים 

על דבר אחיה השילוני הנביא שמשח לירבעם ואמר ואענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל 

הימים )מ"א יא, לט(. וכאשר האריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך 

ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה, עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם, וכמו שאמר הושע )ח, 

ד( הם המליכו ולא ממני".

הרמב"ן ממשיך לבאר עוד שהחשמונאים, שהיו כהנים, נענשו על לקיחת המלכות לעצמם, 

לצד הכהונה; כיון שלא היו משבט יהודה, לא הייתה להם זכות ליטול את כתר המלכות, שניתן 

הם  "ואלמלא  עליון  היותם חסידי  ולמרות  כך,  בשל  ליהודה.  דווקא  יעקב(  בברכת  )כמבואר 

נשתכחו התורה והמצות מישראל", משפחתם נכרתה מישראל.

א, ח( אינו מבין את דברי הפסוק כהוראה  )הלכות מלכים  נדמה שהרמב"ם  בניגוד לרמב"ן, 

הלכתית, אלא כנבואה. אמנם כתר מלכות שייכת לדוד המלך ולצאצאיו )מאז מינוי דוד למלך 

ישראל(, אין הדבר מונע את האפשרות של מינוי מלך משבט אחר, באורח זמני. אם הדבר 

נעשה על-ידי נביא, והמלך הולך בדרכי התורה, אזי "הרי זה מלך, וכל מצוות המלכות נוהגות 

בו".

בהתאמה, הרמב"ם אינו חולק את ביקורת הרמב"ן על בית חשמונאי, והוא קובע שעם ניצחון 

החשמונאים על היוונים "חזרה מלכות לישראל" )הלכות חנוכה ג, א(.

מה  במלכות?  מרידה  נחשב  מה  במלכות.  למרידה  הקשורות  בהלכות  נדון  הנוכחי  במאמר 

מוגדר לעניין זה כמלך? האם ייתכן שיש מרידה במלכות גם במשטר שאינו מלוכני? בשאלות 

פרשת ויחי תשע"ז

מאמר השבוע עוסק בנושא של מלכות ישראל, ובפרט בדין של מורד במלכות – עבירה 

של  חומרתו  נובעת  מניין  זו?  הלכה  לעניין  "מרידה"  נחשב  מה  מוות.  עונש  שלצדה 

המורד במלכות? ומה הגדרת "מלך" לעניין המורד במלכות? בשאלות אלו, ועוד, נדון 

במאמר השבוע. 
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

"ויברכם  השבוע:  בפרשת  נאמר 

ביום ההוא לאמור בך יבורך ישראל 

כאפרים  אלוקים  ישימך  לאמר 

שכוונת  מבאר  רש"י  וכמנשה". 

לברך  "הבא  לדורות:  הייתה  יעקב 

ויאמר  בברכתם,  יברכם  בניו,  את 

איש לבנו: ישימך אלוקים כאפרים 

וכמנשה".

המשמעות  על  תמהו  רבים 

המיוחדת של ברכת אפרים ומנשה. 

לברכה  אלו  יוסף  בני  זכו  למה 

ולמה  אבינו,  יעקב  מאת  מיוחדת 

בברכתם,  בנינו  את  אנו  מברכים 

במשך כל הדורות? 

בספרו  זצ"ל,  הומינר  שמואל  הרב 

מכל  כי  מבאר  המלך",  "עבד 

נולדו  ומנשה  אפרים  רק  השבטים, 

שקועה  שהייתה  במצרים,  וגדלו 

תמיד  התכנסו  בביתם  בטומאה. 

כמקובל  וחרטומיה,  מדינה  שרי 

שם,  למלך.  משנה  של  בביתו 

בארץ נוכריה, הרחק מארץ ישראל 

הקדושה ומאבותיהם, שהו אפרים 

ומנשה במשך שנים ארוכות. 

שאר  יוסף.  של  בניו  התייחדו  בכך 

של  בביתו  והתחנכו  גדלו  השבטים 

עליהם,  האצילה  רוחו  אבינו,  יעקב 
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אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

המורד במלכות

יש למלך  "כל המורד במלך,  דיני המורד במלכות:  ג, ח( מפרט את  )הלכות מלכים  הרמב"ם 

ייצא  ולא הלך, או שלא  גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני  רשות להורגו.  אפילו 

'כל איש אשר ימרה את פיך'  יהרוג, שנאמר  ויצא – חייב מיתה; ואם רצה להורגו –  מביתו 

)יהושוע א,יח(". 

בהלכות ט מוסיף הרמב"ם פרטים נוספים בדינים אלו: וכן כל המבזה את המלך, או המחרף 

אותו – יש למלך רשות להורגו, כשמעי בן גרא. ואין למלך רשות להרוג אלא בסיף בלבד. ויש 

לו לאסור ולהכות בשוטים לכבודו. אבל לא יפקיר ממון; ואם הפקיר, הרי זה גזל".

מה אפוא נחשב מרידה במלכות, שעונשו עשוי להיות עונש מוות? מדברי הרמב"ם, משמע 

על  להרוג את העובר  ורשאי המלך  למרידה במלכות,  נחשבת  על מצוות המלך  עבירה  שכל 

דבריו.

בספר המצוות )עשה קעג( כותב הרמב"ם בהתאם לכך כי "כל זמן שיהיה מצות המלך צווי 

שלא יהיה סותר מצוה מן התורה הנה אנחנו חייבין לשמוע מצותו, ומי שיעבור על מצותו ולא 

ישמע אליו הנה ראוי ומותר למלך להרוג".

מה נחשב למרידה

שיטות  )לפי  המודרנית  מההגדרה  הנראה  ככל  היא,  חמורה  התורה  לפי  המרידה  הגדרת 

שנאה,  "לידי  המביאה  אקטיבית  פעולה  שכולל  ההמרדה,  עבירת  של  המערביות(  המשפט 

בוז או אי-נאמנות למדינה או לרשויות השלטון או המשפט שלה שהוקמו כדין" )סעיף 133 

לחוק העונשין(. בכך יש לכאורה קושי מסוים. כאשר אדם עובר על מצוות ה' של התורה, אין 

עליו משפט מוות, למעט העבירות החמורות ביותר בתורה. למה אפוא תהיה עבירה על מצוות 

המלך חמורה מהעבירה על מצוות ה'?

נעשתה  אם  אלא  במלכות  למרידה  המלך  מצוות  על  העבירה  ייחשב  לא  כי  להציע  אפשר 

הנעשית  עבירה  מנגד,  האדם(.  מעל  המלכות  עול  )פריקת  מרידה  של  כוונה  מתוך  העבירה 

ושאר  הרמב"ם  שתיקת  מתוך  ואולם,  במלכות.  במרידה  תוגדר  לא  בעלמא  תיאבון  מתוך 

פוסקים לא נראה שכך הבינו את דין המורד במלכות. בנוסף, המקרה של שמעי כן גרא, שהפר 

שאין  לכאורה  מוכיח  מירושלים,  היציאה  את  עליו  אסר  הלה  כאשר  שלמה  המלך  ציווי  את 

הדבר כן – שמעי הרי יצא כדי להחזיר את עבדיו שברכו ממני, ולמרות זאת הוא נהרג מדין 

מורד במלכות. )המקרה משתקף בדברי הרמב"ם הנ"ל, "אפילו גזר על אחד משאר העם שילך 

למקום פלוני ולא הלך, או שלא ייצא מביתו ויצא"(.

נראה אפוא שכל עבירה על מצוות המלך נחשבת למרידה המלכות, מפני שיש בכך איום על 

של  מעמדו  על  להגן  כדי  הארץ.  במשפטי  והאחרונה  המחייבת  כסמכות  המלך  של  מעמדו 

המלך, נקבע הלכת "מורד המלכות" בחומרה המרבית של עונש מוות.

מלך שמחל על כבודו

שלא  רשאי  שהמלך  העובדה  לנוכח  משהו  מתמתנת  במלכות  מרידה  על  העונש  חומרת 

הקב"ה  נגד  לעבירות  בניגוד  העבירה.  על  לוותר  אלא  מוות,  בעונש  המורד  את  להעניש 

זכו  מחרן  ישראל  לארץ  וכשעלו 

להיות בצוותא עם יצחק. אף על פי 

נוכח  למצרים  יעקב  בא  כאשר  כן, 

לדעת כי אפרים ומנשה לא נמשכו 

כלל וכלל אחרי טומאת מצרים, לא 

אומה  מאותה  למדו  ולא  התפעלו 

נימוסיה. אדרבא,  את מנהגיה ואת 

ראה בהם שגדלו והתחנכו על ברכי 

יוסף הצדיק בדרך האבות. 

ייחודיותם של אפרים  על   - כך  על 

בניתוק  במצרים,  שגדלו  ומנשה, 

ממשפחתו הענפה של יעקב אבינו,  

זכו   - אבותיהם  לתפארת  גדלו  אך 

האחים להימנות בין שבטי י-ה. 

רבים  שמכשולים  אבינו  יעקב  ידע 

ידע  בניו.  בפני  לקום  עתידים 

יחדיו  בניו  כל  נאמנה שכינוסם של 

זמן,  לאורך  להתקיים  עתיד  אינו 

ושביום מן הימים, יזדקקו צאצאיו 

ומנשה.  אפרים  של  לכוחותיהם 

בכוח זה מברכים ישראל, בכוח של 

המתגבר  נצח  של  בכוח  המשכיות, 

על כל מכשול.

הוכפל  השבוע  בטבת  עשרה  ביום 

רבי  הגאון  של  פטירתו  עם  החושך 

בתורה  גדול   – זצ"ל  שפירא  משה 

בשעות  הרבה.  תלמידים  שהעמיד 

בברכת  טמונה  תקוותנו  קושי, 

ומנשה – ברכה שמבטיחה  אפרים 

עם  גם  אב;  להיות  יכול  בן  שגם 

אור  לראות  יכול  בחושך  ההולך 

גדול.

במהרה  בקרוב,  אליו  שנזכה  יה"ר 

בימינו.
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ותורתו, בעבירות על דבר המלך ניתן שיקול הדעת למלך אם להעניש 

שאחד  להניח  יש  הרמב"ם(.  בדברי  )כמוזכר  שלא  או  העבריין,  את 

השיקולים המרכזיים בשאלה אם להעניש את העבריין או שלא הוא 

מידת האיום הנובע מתוך העבירה למעמדו של המלך.

בפירושו על שמנה )ערכין א, ג(, מוסיף הרמב"ם כי גם "אם היה יוצא 

ליהרג בפקודת המלך, מעריך ונערך לדברי הכל ]עדיין יש לאדם מעמד 

של איש חי[, לפי שאפשר שיחזור המלך מגזרתו".

הנ"ל נכון גם ביחס לעבירה של קללת המלך או העלבתו, שגם הם בכלל 

האיסור של מרידה המלכות, כפי שאנו מוצאים במקרה של שמעי בן 

גרא )שמואל ב, פרק כ(. במקרה האמור, דוד המלך בחר שלא להעניש 

את שמעי בחייו, אך הורה לשלמה בנו לדאוג שיבוא על עונשו.

מחול"  כבודו  אין  כבודו,  על  שמחל  ש"מלך  קובעת  הגמרא  מנגד, 

)כתובות יז, א(. אף נקבע כי שאול המלך נענש על מה שלא עמד על 

אולם  ב(.  כב,  )יומא  אותו  וגינה  שהעליב  מי  את  העניש  ולא  כבודו, 

נראה שאין בכך סתירה: אמנם אין המלך רשאי למחול על כבודו, אך 

מותר, מסיבות תועלתניות, למלך להימנע מהענשה כדין, כאשר הדבר 

מתאים לפי נסיבות העניין.

מה נקרא מלך

ביחס לשאלה מי נקרא מלך לעניין דין המורד במלכות, כתב הרדב"ז 

)בפירושו על הרמב"ם, הלכות מלכים ג, יח( כי "האי מלך היינו שהומלך 

על פי נביא או שהסכימו עליו כל ישראל. אבל אם קם איש אחד ומלך 

על ישראל בחזקה, אין ישראל חייבין לשמוע אליו, והממרה את פיו לא 

נקרא מורד במלכות". 

המלך  שיהיה  צורך  אין  במלכות,  מרידה  שלעניין  דבריו  מתוך  מבואר 

נמנה על-פי נביא, אלא די בכך שהמלך הוכתר על-פי הסכמה לאומית. 

לעניין  המלך  הגדרת  של  הרחבה  בכך  שיש  דבריו  מתוך  להבין  ניתן 

חזקה  מנהיגות  צריכה  אומה(  כל  )כמו  ישראל  עם  העם.  על  השלטון 

ובין אם לאו,  בין אם מוסד המלכות עומד על תילו כתיקונו,  ואיתנה, 

ודין מרידה במלכות מהווה פרט במנהיגות נכונה.

גם במנהיגים  נוהגים  כותב שדיני המלוכה  זצ"ל  זו, הרב קוק  דרך  על 

פחותים של העם, כפי שהוא כותב )בקטע המצוטט אצל הרב עובדה 

שאין  שבזמן  הדברים  "נראים  סד(:  ה,  דעת  יחווה  שו"ת  זצ"ל,  יוסף 

של  הכללי  למצב  שנוגע  מה  כן  גם  הם  המלוכה  שמשפטי  כיון  מלך, 

האומה, חוזרים אלה הזכיות של המשפטים ליד האומה בכללה. ביחוד 

נראה שגם כל שופט שקם בישראל – דין מלך יש לו לענין כמה משפטי 

המלוכה, וביחוד למה שנוגע להנהגת הכלל. ]...[ למה שנוגע להנהגת 

כלל  שהם  המלוכה,  במשפטי  הוא  דן  האומה  את  שמנהיג  כל  הכלל, 

ולמעמד העולם" )שו"ת משפט כהן,  צרכי האומה הדרושים לשעתם 

סימן קמד(. 

העיקרון שצדדים שונים של משפט המלך קיימים גם כאשר אין מוסד 

המלכות עומד על תילו מבואר גם בדברי המאירי, אם במובן אחר קצת. 

הוא כותב כי "אף בכל דור ודור יש רשות למנהיגי הדור גדולי הארצות 

אשר  השופט  ואל  בכתוב  נרמז  וזה  שעה,  הוראת  דרך  ולהרוג  לענוש 

לקללת  בנוגע  אף  ב(.  נב,  סנהדרין  הבחירה,  )בית  ההם"  בימים  יהיה 

הנשיא, כותב הרמב"ן )על-פי שיטת הרמב"ם( כי "יאמר לא תאור כל 

נשיא בעם שהוא ראש שררה על כל ישראל, בין שתהיה השררה ההיא 

בממשלת מלכות, בין שתהיה ממשלת תורה, כי נשיא הסנהדרין הוא 

במעלה העליונה בשררת התורה" )שמות כב, כז(.

הרחבת העיקרון

מוצאים  אנו  במלכות.  מרידה  של  האיסור  את  מזכירה  אינה  התורה 

בספר  בהוראה  וכן  בנו,  ושלמה  המלך  דוד  על  בסיפורים  האיסור  את 

יהושע )א, יח( לפיה מי שימרה את פיו יומת – אך לא כהלכה מפורשת 

הכתוב  מדברי  לומדת  א,  מט,  סנהדרין,  במסכת  )הגמרא  ורשמית 

ביהושע שמי שממרה את פי המלך חייב מיתה, ועי' ברש"י, סנהדרין 

סו, א, המבאר שליהושע היה מעמד של נשיא(. למה אין אנו מוצאים 

בכך דין מפורש?

המלוכה  של  מהותי  חלק  מהווה  במלכות  מרידה  של  העיקרון  נראה 

עצמה. אם המלך אמור למלוך על העם, אזי מובן מאליו שהוא צריך 

לשאת את הסמכות לדכא כל מרידה – שכן בלאו הכי, לא ניתן לוודא 

את יציבות השלטון. מכאן נבין את הרחבת העיקרון, כפי שאנו מוצאים 

במפרשים המנויים מעלה, וכן באחרים: בישראל, כמו באומות אחרות, 

נדרש שלטון החוק, וחומרת המרידה במלכות נובעת מהאיום לשלטון 

החוק.

כמובן, אין ללמוד מכך שיש ליישם את ההלכות המנויות ברמב"ם בכל 

משטר ומשטר. מובן מאליו שבמשטר דמוקרטי, למשל, מי שמעליב 

את ראש הממשלה לא יהיה בר עונשין, שכן העלבון אינו מעמיד את 

השלטון בסכנה. ואולם, יהיה מותר לעשות ככל הנצרך כדי לוודא את 

יציבות השלטון, ואת יכולת המנהיגות של העומדים בראשו.

בהמרה  עבדך",  דוד  "קרן  צמיחת  את  בקרוב  שנראה  בתפילה  נסיים 

בימנו. 
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מכירת מזוזה לגוי

שאלה:

מותר למכור מזוזה לגוי?

תשובה:

שלום רב,

אסור לתת או למכור מזוזה לגוי.

גם אין משמעות למזוזה ביחס לגוי כך שאין כל טעם בשבילו להניחה על פתח ביתו… במזוזה כתוב “שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד”, והוא 

לא ישראל, ואינו בכלל אותה ברית מיוחדת שיש בינינו לבורא עולם. אף שמבחינה סגולית יתכן שיש לו תועלת בעצם היות המזוזה בביתו. ראה 

במקורות. בכל אופן אסור למכור לו מזוזה.

מקורות:

על האיסור לתת מזוזה לגוי אלא אם כן יש חשש שיבואו לידי איבה, ראה מהרי”ל הל’ מזוזה אות ד, ובשו”ת החדשות )סי’ קכג(, ושם כתב לאסור 

אפילו אם יש בזה חשש איבה, וכדעתו פסק האוהח”ק בספרו ראשון לציון, וכפי שציין בפתח הדביר )או”ח ח”א על סי’ ב דף יג ע”ג ד”ה אלא, 

ונראה מדבריו שם שחושש לדעתם אפילו במקום איבה(, אולם הרמ”א בדר”מ ובשו”ע ולבוש )יו”ד סי’ רצא ס”ב( כתבו שבמקום של חשש איבה 

או שירע לו מותר, ועי’ שו”ת באר שבע )סי’ לו, וציין לדבריו בפ”ת סק”י( שכתב להאריך בטעם שרבי שלח לגוי מזוזה, וכתב שם שרק במקום 

של איבה וכד’ מותר לתת לו ולא באופן אחר, וע”ע בשו”ת גינת וורדים )או”ח כלל ב סי’ כח( שהאריך בזה גם כן שאסור לתת לגוי מזוזה, ויש בזה 

משום הורדה מקדושתה, אמנם הכנסת הגדולה )יו”ד סי’ רצא( רצה לומר שבגוי שאינו עובד ע”ז יש להקל, וסמך על דברי הבאר שבע )שם( שמצדד 

להתיר, אולם ראה בשו”ת רב פעלים )ח”ד יו”ד סי’ כה( שהאריך בזה וחלק על דבריו שהרי הבאר שבע רק כתב זאת בתור צד אך לא הכריע להקל 

כך רק במקום שיש בו איבה ולא בסתם, וראה שם שהביא מדברי בעל השואל ומשיב )יד שאול על יו”ד סי’ רצא( שהוכיח לפי בעל השאלתות 

שהמעשה של רבי וארטבן היה שכתב לו מזוזה במיוחד שכתובה שלא לשם קדושת מזוזה ואותה שלח לו בתורת קמיע ]וראה עוד בזה בוילקט 

יוסף )קובצי הרבנים מהונגריה, שנה ד סי’ צג( במאמרו של הר”מ קעניג זצ”ל שהאריך אם ארטבון היה יהודי או גוי, וגם הביא שם הסברא שאולי 

שלח לו מזוזה פסולה ודחה זה.

וראיתי בשו”ת אהלי יעקב )לר”י יוטעס( והשו”ת סובב כולו בנידון מסירת ס”ת לנכרי )כיון שהיתה גזירה מטעם המלכות להביא להם ס”ת לבית 

המשפט שלהם להשביע בו את היהודים, ע”ש סי’ ו( ושם בסי’ ו הובאה תשובת המהרצ”ח להתיר דומיא דמזוזה שהתיר הבאר שבע )ויש שם 

ט”ס בציון המקום בבא”ש( וכתב שם שהבא”ש התיר לתת לגוי אפי’ בלא איבה, ובאמת המעיין בבא”ש יראה שלא התיר אלא במקום חשש איבה 

בלבד, ובלא זה כתב להדיא דאסור וכמשנ”ת.

ושם בסי’ ח הביא תשובת בעל היד אליעזר )אבד”ק וינא( שציין לתשובת יד אליהו )סי’ מח( שכתב שכשאינו יכול לקנות ספרי קודש אלא ע”י 

ישראל אסור משום דחשיב לפ”ע בתרי עברי דנהרי וכשיכול לקנות גם שלא ע”י ישראל אסור עכ”פ מדרבנן, ]ובזמנינו שאין הסת”ם אלא ביד 

ישראל חשיב כתרי עברי דנהרי, ובפרט בנד”ד שמכיר רק את הצוות שנחשב כתרי עברי דנהרי[, אלא שבאמת מבואר שם שהיינו טעמא משום 

דאסור לעכו”ם ללמוד תורה ולכן הוי לפ”ע וממוצא דבריו נלמד כשהנידון רק כקמיע אין בכך חסרון וכמ”ש היד אליעזר ע”פ דבריו ע”ש, ועוד הביא 

שם מדברי עיקרי הד”ט )יו”ד סי’ כו( שכשלוקח ספר שנראה שרוצה ללמוד ממנו דיני בני נח מותר, ומדבריו מבואר שבלא זה אסור ויש בזה חשש 

של בזיון והוא כד’ כל הפוסקים הנ”ל שכתבו לאסור, ]ועפ”ז דן שם להתיר למסור לצורך שבועה בבימש”פ, חדא דיש בס”ת דיני ב”נ, ועוד שלא 

יבוא לידי בזיון ותלת שלא קונה לצורך לימוד, ובאמת דדבריו סתראי נינהו דטעם ג’ הוא באיפוך מטעם א’[, ועכ”ז כתב בסו”ד “ובכ”ז אם אפשר 

לפייס שרי המשפט שיקחו חומשים נדפסים או ספרי תנ”ך אשר בהם משיביעם לבעי עמינו בכל שערי המשפט פה עירינו ובכל מדינות הקיר”ה כפי 

חק ודת המלך מה טוב” הרי שאחר כל הכרכורים לא התיר זאת בשופי.

יבוא לשונאו,  ידי כך  )יו”ד ח”א סי’ קפד( באריכות, לבאר שחשש איבה הכוונה שעל  ו”ירע לו” כתב האגרות משה  ובגדר ההיתר של “איבה” 
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אפילו לא בשנאה שתביא ח”ו לידי סכנה, אלא להיזקות והפסדים גדולים, וחשש של ירע לו הכוונה היא אפילו לא ממש איבה שירצה להזיק לו 

בידים, אלא באופן שיהיה לו הפסד ברור, כגון באדם שמשכיר בתים לפרנסתו, והשוכר הנכרי רוצה שהמשכיר יקבע לו מזוזה או שישאיר שם מזוזה 

שהיתה קודם לכן אצל השוכר היהודי ]שההלכה היא שכשנכנס שוכר גוי חייבים להוציא את המזוזה מפתח הבית, והשוכר הנכרי דורש שישאיר את 

המזוזה[, שבמקרה כזה שאם לא יניח את המזוזה יצא השוכר הגוי ולא ימצא שוכר יהודי ופרנסתו היא מהשכרת הבית יש להתיר להניח שם מזוזה, 

אך באם אין את שני התנאים הנ”ל דהיינו שהגוי וודאי יצא מהבית, או שהשכרת הבית אינה עיקר פרנסתו, אסור להניח מזוזה לגוי, וראה עוד שם 

שאסור לתת לגוי גם לא מזוזה פסולה ע”ש.

מנהגי יום היארצייט בשנה מעוברת

שאלה:

בענין דיני אבלות של סיום שנים עשר חודש

במה שונה היום הראשון של סיום שנת אבל בשנה מעוברת שחל בחדש שבט )כי יום הפטירה היה באדר א( ליום היארצייט שחל בחודש אדר בשנה 

רגילה.

א. האם האבלות ממשיך עד יום תאריך הפטירה או האבלות מסתיים לאחר שנים עשר חודש.?

ב. אם יש חיוב להתפלל לפני העמוד והוא גם דוחה חיוב אחר כמו שזה דוחה ביום היארצייט?

ג. כנהוג נוהגים דיני אבלות כלומר לא משתתפים בשמחות כל שנה ביום היארצייט. מה נהוג ביום של אחרי שנים עשר חודש?

ד. האם יש הבדל בין אבלות ביום זה לגבי ילדיו של הנפטר לבין שאר בני משפחה כלומר אחים וכו’?

ה. האם כולם נוהגים בסיום שניים עשר חודש מנהגי היארצייט או שיש מנהגים בזה?

תשובה:

שלום רב

א. האבלות היא תמיד רק 12 חודש ולא יותר.

ב. לגבי העלייה לקבר והתפילות נחלקו בכך הדעות, מנהג הספרדים כמדוקדק בלשון השו"ע לעשות זאת ב12 חודש, ראה בזה בהרחבה בבית יוסף 

יו"ד סי' תג, אולם רבים מבני אשכנז שנוהגים לעשות זאת ב13 חודש, ראה שם בספר דברי סופרים. ובשו"ת רב פעלים ח"ד סי' מא שכתב שהמהדרין 

יעשו זאת בשניהם.

ג. כל דיני האבלות לא נוהגים בשנה מעוברת ביום היארצייט במהלך החודש ה13, לכולי עלמא. כ"כ הב"ח שם. אבל ביום ה12 חודש יש לנהוג מנהג 

אבלות, וממוצאי יום ה12 חודש לא נוהגים דיני אבלות כלל.

ד. התענית למי שנוהג בה היא בסוף החודש ה12, כ"כ הגר"ח פלאג'י בספר נשמת כל חי ח"א סי' עב, שלענין התענית ודאי אין להחמיר פעמיים ]לענין 

חודש אדר ראה מחלוקת בזה בין השו"ע לרמ"א באו"ח סי' תקסח[ אמנם ברב פעלים הנ"ל כתב להדר, אבל כיון שהתענית קשה א"צ להחמיר בזה. 

אולם למעשה רבים אינם נוהגים לצום היום.

ה. מנהגי האבלות רק לבני הנפטר, ראה רמ"א שצא ג, ויש אומרים שמנהג זה אמור רק לגבי סעודת נישואין או שבע ברכות, ראה פתחי תשובה שם 

ס"ק ח.

ו. הש"ך שם מפקפק במנהג זה אולם למעשה המנהג כמו הרמ"א. וראה בית לחם יהודה שם שסבר שמנהג זה הוא רק בשנה הראשונה, ובחכמת 

אדם סי' קעא הביא את דבריו אלו. אולם הפוסקים בסי' שצה סעי' ג' חלקו עליו בזה.
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