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  תשע"ו חיי שרה  *  91גליון מס' 

  (כד, נ) מה' יצא הדברמה' יצא הדברמה' יצא הדברמה' יצא הדבר
של בית המדרש הגדול הליגמן, ב"ב]  סיפר רבינו שליט"א [נמסר ע"י בנו הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ שליט"א, רבה

 והמיועדת היתה צעירה, והיתה בגיל והבחור היה מבוגר, היה בחתן וכלה שרצו להנשא של רבינוהראשון שהסידור קידושין 
והם הלכו לכמה וכמה רושמי נישואין ולרבנים, וכולם לא הסכימו לסדר להם היה אסור לה עדיין להנשא,  חוקהשע"פ 

עצמו את  טעמא. והם פנו לרבינו שליט"א, ולאחר ששמע את פרטי הענין, השיב להם, שהוא מוכן לקחת עלקידושין, מהאי 
סידור הקידושין שלהם, וכך הוה. ומפשחת הכלה היו עשירים, והם רצו ליתן לרבינו שכר הגון על סידור הקידושין, ורבינו לא 
רצה לקחת מהם מאומה, ואמר רבינו לבנו "רציתי שהשליח מצוה יהיה עד הסוף, אף שמצבי אז היה דחוק מאוד". ולאחר זמן 

ו ההורים הנ"ל בתאונת דרכים והבת יצאה מזה בריאה ושלימה. ואמר רבינו "כיון שהם נישאו נולדה להם בת. ולאחר זמן נהרג
אז, נשאר להם המשך בעולם", ולאחר שנים נישאה אותה הבת לבן תורה ויש להם בנים ובנות, ולרבינו יש קשר עימם, 

  )(חוט שני או"ח א'  עכת"ד.

  
  (כד, סא)אחרי האיש אחרי האיש אחרי האיש אחרי האיש ותלכנה ותלכנה ותלכנה ותלכנה 

  (ברכות סא.) אחרי האיש ולא לפני האיש, מלמד שלא יהלך אדם אחורי אשהאחרי האיש ולא לפני האיש, מלמד שלא יהלך אדם אחורי אשהאחרי האיש ולא לפני האיש, מלמד שלא יהלך אדם אחורי אשהאחרי האיש ולא לפני האיש, מלמד שלא יהלך אדם אחורי אשה

  באיסור להלך אחר האשה, ולהתרחק מן הנסיונותבאיסור להלך אחר האשה, ולהתרחק מן הנסיונותבאיסור להלך אחר האשה, ולהתרחק מן הנסיונותבאיסור להלך אחר האשה, ולהתרחק מן הנסיונות

  לצדדין או לאחריו: בשו"ע (סי' כ"א סעי' א') כתב, פגע באשה בשוק אסור להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה
מבואר בגמ' (ברכות ס"א.) שכל העובר אחורי האשה בנהר אין לו חלק לעולם הבא. ופי' התוס', אם רגיל בכך, לפי שיבוא לידי 

  ניאוף וסופו יורד לגיהנום. ובגמ', אמר ר' יוחנן, אחורי ארי ולא אחורי אשה, אחורי אשה ולא אחורי עכו"ם.
ילו אחרי אשתו, אלא רץ ומסלקה לצדדין עד שיעבור לפניה. ונחלקו האחרונים, אם דוקא תוך ד' א. אין לילך אחורי אשה, ואפ

  אמות, ויש אוסרים כל שהוא מכיר בהילוכה ובתנועותיה.
  ב. הממהר לדבר מצוה ואם יתעכב כדי לא לעבור אחורי אשה יעבור זמן המצוה, יתקע עיניו בקרקע ויעבור.

ות ברחוב, ואף אם יסלקנה ימצא עצמו אחר אחרת, מ"מ עדיף שאינו אחרי אותה אשה. ג. אף בזמנינו שישנם נשים רב
  וכבישת פנים בקרקע לא מועיל אלא לדבר מצוה וכנ"ל.

  ד. דעת החזו"א דאף בישיבה אחר אשה שייך איסור זה. וכמו באטובוס, וזה חמור מלשבת ליד אשה.
  (חוט שני אבהע"ז)  על זכות התורה שלו.   , ואף אם סומךה. אין היתר להכנס לנסיון, אף שסבור שיעמוד בנסיון

        
        נחמו תנחומי אבלים (רש"י)נחמו תנחומי אבלים (רש"י)נחמו תנחומי אבלים (רש"י)נחמו תנחומי אבלים (רש"י)) יא (כה, ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנוויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנוויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנוויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנו

        הלכות אבלות ממרן פוסק הדור רבינו נסים קרליץ שליט"אהלכות אבלות ממרן פוסק הדור רבינו נסים קרליץ שליט"אהלכות אבלות ממרן פוסק הדור רבינו נסים קרליץ שליט"אהלכות אבלות ממרן פוסק הדור רבינו נסים קרליץ שליט"א
        עד שיפתח האבל תחילהעד שיפתח האבל תחילהעד שיפתח האבל תחילהעד שיפתח האבל תחילה

  א. אבל שנכנסים ויוצאים אצלו, אם נמצאים אצלו מהנכנסים הראשונים אין צריך שיפתח לכל אחד שנכנס מחדש.
  ו'.ב. אפשר לומר לכמה אבלים ביחד המקום ינחם וכ

  ג. בתוך שלשה ימים הראשונים נמי איכא מצות תנחומין, אלא כיון שהם ימי בכיה אינו זמן מסוגל לזה כל כך.
        שאילת שלוםשאילת שלוםשאילת שלוםשאילת שלום

"י, כלומר בדבר זה במסכת מו"ק (טו.) גרסינן, אבל אסור בשאילת שלום, דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל האנק דום, פרש
תנהוג אבילות שתדום, ולא תשאל לשלום. ובתוס' (ד"ה אסור) כתבו, דמשמע שתיקה משאילת שלום, ומתלמוד תורה נמי 

  משמע בסמוך מהאנק דום, עיי"ש.
        ::::עוד עניניםעוד עניניםעוד עניניםעוד ענינים

  א. אע"פ שאין האבל שואל בשלום, מ"מ אם שאל האבל בשלום אדם אחר ישיבנו, דאין אסור אלא לפתוח.
  לם שאינם נזהרים בשאילת שלום לאבל, לענין להוכיחם, בשאילת שלום של זמנינו יש צד להקל.ב. העו

  ג. בוקר טוב, אע"פ שאינו שאילת שלום, מ"מ נוהגין שהאבל מקדים כדי שלא יקדימו לו.
  לאבל, הוא שאלה אם מותר, ובשבת אסור נמי לומר גוט שבת, זולת במקום דהוי פרהסיא.[בוקר טוב] ד. לומר גוט מארגען 

        
        



        שאילת שלום בשבתשאילת שלום בשבתשאילת שלום בשבתשאילת שלום בשבת
ברא"ש (מו"ק פ"ג סי' ל"ח) כתב, ירושלמי פרק היה קורא מקום שנהגו לשאול בשלום אבלים שואלים בשלום אבלים בשבת. שואלים בשלום אבלים בשבת. שואלים בשלום אבלים בשבת. שואלים בשלום אבלים בשבת. 

תרא וחמא תמן אבליא בשבתא ושאיל בהון, אמר איני רבה אזל לחד אשואלים, ובדרום נהגו להיות שואלים, רבי אושעיא 
  יודע מנהג מקומכם אלא שלום עליכם כמנהג מקומינו, עכ"ל.

והרמב"ם כתב, ואין אבילות בשבת אלא בדברים שבצנעא כגון עטיפת הראש וכו' ונותן שלום לכל אדם, ע"כ. ובכסף משנה 
  סיא, ולא הוזכר בגמ' משום דמילתא דפשיטא היא, עכ"ל.כתב, ונותן שלום לכל אדם, טעמו משום דהוי מדברין שבפרה

  ומשמע מהירושלמי המובא בש"ך הנ"ל דבמקום ספק היאך נוהגים, מותר לומר בשבת לאבל גוט שבת.
  :עוד עניניםעוד עניניםעוד עניניםעוד ענינים

אבלות בפרהסיא.  א. משפחה שכולם אבלים ר"ל, כשנכנסים לבית בשבת ואין אומרים לאף אחד גוט שבת, יש בזה משום
[ועיין בפוסקים גבי ברהמ"ז שכ' דאם האבלים אוכלים יחד יאמרו ההוספות ואם יש שם אדם אחר לא יאמרו, חזינן דהאבלים 

אין שייך אבילות בפרהסיא, וי"ל דהתם כיון שכל אחד מחוייב מצד עצמו לומר, מה שייך לומר שמפני חבירו "שגם  עצמםל
א שכל אחד מצד עצמו שואל בשלום אחרים אלא כיון שחבירו אינו שרוי בשלום אין שואל אומר" יהא פרהסיא, משא"כ הכ

  לו, אם כן מה לי אם העומדים שם ג"כ אבלים הרי החסרון מצד הנשאל].
  (ולפי"ז בתוך ז' שאינו שואל בשלום אחרים שאני, ואולי דוקא בתוך ג' שאם שאלו אינו משיב).

שלום כל אדם בשבת משום אבילות בפרהסיא, י"ל דגוט שבת קיל שהוא בלא לשון ב. בדבר שיטת הרמב"ם שאבל שואל ב
  שלום.

        עטיפת הראש באבלעטיפת הראש באבלעטיפת הראש באבלעטיפת הראש באבל
במס' מו"ק (ט"ו.) גרסינן, אבל חייב בעטיפת הראש מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ולא תעטה על שפם מכלל דכולי עלמא 
מיחייבי. ובגמ' לקמן (כד.) בתוך הדברים, אמר שמואל, כל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה [הלכך כיון דכל 

בשבת נראה כנוהג אבילות דכולי עלמא לא נהיגי בעטיפה זו אלא  ימי השבוע שהוא אבל מתעטף כישמעאל אם אינו נוטלה
  אבלים בלבד, רש"י], מחוי רב נחמן עד גובי דדיקנא [גומות שבלחי למטה מפיו, רש"י].

ובטור כתב, וכתב רב האי, דיקנא הוא שער שעל הלסתות פירוש,ועטיפה זו למעלה מן החוטם וישמעאלים נראין עדיין 
  ת על [פניהם] ועל ראש החוטם שלהן.שמחזירין קצת המצנפ

ובב"י הביא (בספרו תורת האדם עמ' קפ"ג) מה שכתב הגהות מייצון בשם ספר המצות על עטיפת הראש, אבל באלה 
המלכיות לא נהגו כן מפני שמביא שחוק גדול מן הגויים ועבדים ושפחות שבינינו, ע"כ. וכתב הב"י, ואנו לא ראינו ולא שמענו 

  ה מפני טענה זו, עכ"ל. וכן הוא בתוס' (כ"א. ד"ה אלו דברים).מי שפטר מעטיפ
ובב"ח הביא מהרוקח שכתב, אבל חיי בעטיפה כמו שעתה שמושכין הכובע לפני העיניים כל שבעה, ע"כ, וסיים הב"ח שם 

עטיפה לדידן, הוי פרהסיא  זה נקראנו כל שבעה בלחוד, דוהגים במלכותיאבל לשום הכובע לפני העיניים שנ בתוך הדברים,
  בשבת אם לא יגביה הכובע כדרך כל אדם, עכ"ל.

והובא זה בש"ך (סק"א) וסיים, מיהו יש לנהוג בעטיפה קצת, דהיינו למשוך הכובע למטה לפני העיניים, וכן משמע בבית 
  חדש.

נוהגין בעטיפה זה מפני שמביא לידי שחוק גדול מן הגויים ועיין בחכמת אדם (כלל קס"ה, דין ט"ו) שכתב, ובמדינות אלו אין 
  להחמיר ולשנות במה שלא נהגו אבותינו, עיי"ש. ו ואיןנועבדים ושפחות שביני

        עוד ענינים:עוד ענינים:עוד ענינים:עוד ענינים:
א. הא דיש שכתבו שצריך לילך עם הכובע כל ז' משום עטיפת הראש הוא טענה חזקה. ויש לעשות כן. אמנם למשוך הכובע 

   .]חד מהטעמים דדבר משונה אין לעשותאין לעשות [אעד לפני העיניים 
ב. עטיפת הראש כתוב לילך בכובע כל ז', ואם קשה לו בכובע מפני שהוא כבד, אבל ליקח כיפה גדולה שישפילו על העיניים, 

  כך אין עושין עיקר העטיפה. הא איתא שאין עושין דברים משונים, ומשום
        לא יצא האבל מפתח ביתולא יצא האבל מפתח ביתולא יצא האבל מפתח ביתולא יצא האבל מפתח ביתו

במסכת מו"ק (כג.) גרסינן, ת"ר אבל שנה ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו, שניה יוצא ואינו יושב במקומו, שלישית יושב 
  ש."במקומו ואינו מדבר, רביעית הרי הוא ככל אדם, עיי

        עוד ענינים:עוד ענינים:עוד ענינים:עוד ענינים:
ר, כגון לישב קצת בעיר אחר עבור המנחמים שם. ואם צריך להקל להם א. קשה להקל לאבלים לצאת מבית האבל למקום אח

  לצאת, עדיף שיצאו בלילה.
  ב. מותר לחכם שהוא אבל, לצאת מביתו בתוך ימי השבעה, כדי להספיד לחכם שמת, דודאי זה נחשב צורך רבים שמותר.

  (חוט שני הל' אבילות)

        [כו,יט] [כו,יט] [כו,יט] [כו,יט] שנזכה ויקויים בימינו במהרה מה שנאמר בישעיה שנזכה ויקויים בימינו במהרה מה שנאמר בישעיה שנזכה ויקויים בימינו במהרה מה שנאמר בישעיה שנזכה ויקויים בימינו במהרה מה שנאמר בישעיה 
        פר, כי טל אורות טלך וגו'פר, כי טל אורות טלך וגו'פר, כי טל אורות טלך וגו'פר, כי טל אורות טלך וגו'יקומון הקיצו ורננו שוכני עיקומון הקיצו ורננו שוכני עיקומון הקיצו ורננו שוכני עיקומון הקיצו ורננו שוכני ע

        "ה הקיצו ורננו, לשון צווי הוא זה "ה הקיצו ורננו, לשון צווי הוא זה "ה הקיצו ורננו, לשון צווי הוא זה "ה הקיצו ורננו, לשון צווי הוא זה ופירש רש"י, הקיצו ורננו, כל זה יאמר להם הקבופירש רש"י, הקיצו ורננו, כל זה יאמר להם הקבופירש רש"י, הקיצו ורננו, כל זה יאמר להם הקבופירש רש"י, הקיצו ורננו, כל זה יאמר להם הקב
        כי טל אורות טליך, כי נאה לך לעשות כן שיהא טל תורתך ומצוותיך להם טל של אור.כי טל אורות טליך, כי נאה לך לעשות כן שיהא טל תורתך ומצוותיך להם טל של אור.כי טל אורות טליך, כי נאה לך לעשות כן שיהא טל תורתך ומצוותיך להם טל של אור.כי טל אורות טליך, כי נאה לך לעשות כן שיהא טל תורתך ומצוותיך להם טל של אור.
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