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nywא:לואת המת
הקריעה
א .למהקורעים

קייציםעל%3ונטתז"בים להתאבלעליוייד

ס"  DWסל א)ן

הטעם:כדי להסית רעתו %ל האבל מצערו
הלק"שסי'קטז)ב.

לדבר אחר (שו"ת

שיתעורר לבכות על מתו (שו"תביתיהודהיו"דסי'כו).

ועוד,כדי
ב .צדהקריעה

המנהג שהקריעה עלהוריםהיא מצד שמאל של האבל ,ועל
ן (ט"זיו"דסי' שממק"ו).
קרובים אחתם מצדימי
הטעם :עלהורים קורעים מצד שמאל משום שעליהםיש
לקרוע"עד שמגלה לבו"גוהלב בצד שמאל (ב"חיו"דסי' שמ ד"העל).

ג.בעמידה

הקהעהעל מתיש

לעשותהבעמידה (יו"דסי' DWסעיא).

הטעם wttp :הנאמר (איוב א נ)ויקםאיובויקרע אתמעילו

(מו"ק

ד.לפני סעודת ההבראה
ישנוהגיםלקרועלפניסעודת ההבראהולאקודם הוצאת המת
חיו"דסי'
לקבורה (משפטיעוזיאל

*(rp

א מוע"ק כד .רמב"ם אבל פ"א ה"א וראה כס"מ (שם) דקריעה דרבנן.
ב פני ברוךסי' א סע'א.
ג יו"דסי' שמ סע' ח.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדורי:בירושלים תנוחמו

תפ

הטעם :משום המנהג שחזןביה"כמביא לאבלים את סעודת
ההבראה ,לפיכך הנהיגו שהוא גם יקרע להם בברכתדיין
האמת (נהרמצרים דקל"וע"א)ד.

ה.שופכיםהמים

הלוויה

נוהגים שהשכנים לנפטרשופכיםהמיםהשאוביםשהיובבית
בשעת הפטירה (יו"דסי' שלט סע'ה)א.
הטעם :להודיעברבים על הפטירה ולא יצטרכולהודיע בפה
(ש"ך שם ס"קט).

ו .השכבה  -רחמנא
במנהגספרדים קוראיםלתפילה שאומרים עבור נשמת המת
בשעת קבורה,בימי האבל אוביום השנה לפטירה :השכבה
ולתפילה

לנשמת אשה :רחמנא (נתר ש"טסי' רצה ,ילק"מ עמי ועג 44ג
היכל עבוה"ש ח"געמיקעג).

השם "השכבה" מקורובדברי המחברביו"ד(סי' שדמסעי

הטעם:
נ)"ותגליתי"ב חודשמבקריןומשכיביןאותו"היינו":אומרים
הזכרה ותפלה בעבורו ,ויש נוסח תפילה בזה וקורין אותו
השכבה" (באר הגולה .(DW
השם "רחמנא" מקורובמלים "רחמנא דהימנותאדיליההיא"
ד ועייןברכ"ייו"דסי' שמ ס"קיב ושו"תיביע אומר ח"ביו"דסי'כג .והמנהג בהרבה
מקומות שהאבלים קורעיםלפני שמוציאים את המת מן הבית (9ניברוד עמ'ז~יאה
א

הערהז שם).
ן לשופכם (רמ"א שם בשם
מים שיעשה בהם מצוה כגוןמים שלנולאפיית מצותאי
א"ת),וכןאיןשופכים בשבת (פת"ת שם אותד) ,ורמזמן התורה לשפיכתהמים שנאמר
(במדבר כ' א-ב) וזזמת שםמרים ותקבר ולאהיהמים לעדה ,כולם שפכומימיהם
(אבודרהם עמ' שעא).

כי
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שער א:לווית המת

פתח תקוה תשנ"ו

תפא

(ובהרחמן אשרהאמונהלוהיא) הפותחות אתהתפילהלעילוי
נשמת אשהב.

ז .קבורה ללאטלית

בא"יאין קוברים המת בטלית מצויצת כפי שנהוג בחו"ל,
ד(סי ,שנאסעיב)(גשהייח ח"בעמיקכד)ג.
וכפי שנפסקביו"
הטעם :כרי לאלבייש את אלו שלא נזהרו במצוותציצית
ה כהלכה (שם).
בחייהם ,או שלאקיימו
ועוד ,בחו"ל עוטפים את הנפטר בטלית כדי שיהא מוקף
שאדמתה אדמת קודש (ילק"מ עמ'.)38
קדושה ,מהשאיןכןבא"י

ח .הראש במערב

בחו"ל(ממערבלא"י)נוהגיםלקבור את המת כשראשולמערב

ולמזרח (נתר ש"טסי'תתיד).
ורגלי

הטעם :לרמח האמונהבתחיית המתים,שיקומוויבואולא"י
(נתר ש"ט שם)ד.

ט.כולםקוברים

עם הורדת הנפטר לקברנוהגים שכל אחד משתתף בנתינת
עפרעל הקבר(פני ברוךסי' ה סע'טז בשם מעב"י)*

ב (תריםיג ה) אחרי ה'
הטעם wttp :שאמרו (סוטהיד).נואייכתי
א-להיכם תלכו,וכי אפשרלו לאדם להלך אחרשכינה ?וכו'

אלא להלך אחר.,מדותיו של הקב"ה .מה הוא מלבישערומים

ב יש שקוראים לתפילהלעילוי נשמת המת "מנוחה נכונה" ע"ש הבקשה "המצא
מנוחה נכונה" שבתפילת "אל מלא רחמים" ,שבמנהג הספרדים אומרים אותה
לאדםגדול.
ג מעבריצוק שפתי רננות פרקיג.
ד ועיין שו"ת חת"מיו"ד ח"בסי' שלב.
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פתח תקוה תשנ"ו

תפב

מדורי
:בירושלים תנוחמו

וכו' הקב"ה*וברמתיםדכתיב (דנוים ל"דו)ויקבור אותובגיא,
אף אתה קבולמתים עתר ש"טסי'תתיב).

י
 .אתחפירת ונטלה

כאשרמכסים8בעפר אתהקבר,נוהגיםשאיןמעביהם את את
החפירה מידו'של אחדלשני
ר,יםאלאמניחים על האדמהוהשני
לוקחו משם,וכןאיןמעבי אתהכלילנטילתידיםאחוי

הלוויהמידליד

(חנמת אדם בלל קנחסק"ל)ה.

םיתר ש"טסי'תתיב).
הטעם :שלאלהושיט צרהלחבירובידי

יא.הפוך המטה

אחרי הקפודה נוהגים להפוך שלש פעמים המטה (או
האלונקה) שנשאו בה את הנפטר (חנמת אדם כלל קנחסי'לא).
ן (חסר ללאיו"ד)וההפיכה באה
הטעם" :מטה"בגימטריהדי
ןלרחמים וההספדלמחול,זכרלדבר (תהלים
לרמוזשיתהפךהדי
י (חנ"א שם בשם מענהלשון).
ליב) הפכתמספדי למחולל

יב.רחיצתפנים
ישנוהגים לרחוץ גם הפנים אחריהלוויה ,בנוסף עלנטילת
'

ידי
ם (עייה"שיו"דס" שעוסעייא).

הטעם:לקיים מה שנאמר (ישעיה נ"ה ח)י13חה ה' אלהים דמעה
מעל כלפנים (ער1ה"ששם).

יג
.נגוב

החוזריםמהלווית המת ועמדותוךד' אמות מן המתנוהגים

לרחוץידים

ולא לנגבם (בית לחםיהודהיו"דסי'שעוזו.

ה ועיין לחם יהודהיו"דסי' שעה ערוה"שיו"ד סל שעוסעייא.
 1המנהגקייםבירושלים (שם)וכן בערוה"שיו"דסי' שעו סע'יא.
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

פתח תקוה תשנ"ו

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

שער א:לווית המת

תפג

הטעם :משוםשישבאי הנגוב השתתפות בצער האבל,שאין
הוא רוצה למהר לשכוחסיבת אבלו (מעבוינוק מאמרג פרקיט).

יד.בדרך אחרת

יש נוהגים כשחוזתם מלווית המת להזור בדרך אחרת מזו
שבאו בה (גשה"חסי'ידסע'נ).
הטעם :נרי לא לפגוש הנשים ההולכות ללוות המת ,שכן
אמרו ינות נא ).אל תעמודלפני הנשים בשעה שחוזרות מן
המת ) t~yvהמנהגיםס"תתרלד)ז.

סך*שכקצינים
ישנוהגים,כימלווים את המתד' אמות אויותר,ממתינים

ן (אליה רבהסי'קי ס"ק סג לקטיושר
עד שמטת הנפטר תעלם מןהעי
ח"בעמי *)88

הטעם :משום כבוד המת,כפי שאמרו אצל תלמיד
סי'רמיסע'סב)שיש לקוםלפניועדשיעבורמכנגדפניו

חכם (יו"ד
~ניע אומר

יו"ד ח"דסי'לה)ח.

טז*אילנותבבית קברות

בא"ינוהגיםשאיןנוטעיםאילנותבבית קברות (שו"ת דעתנגזיי"ד
סי'ריב)ט.

הטעמי :עלידי נטיעת העציםייעשה המקום לאתהטיולים,
ל למקום טומאה (שם)'.
ואיןלהרגילבני אדם לבואלטיי
ז ועיין זהרריש פרשהויקהל.
' רמד סע'ב,חזקונידברים כ"אז ,שד"ת מע'אווילות אות קצג.
ח ועייןיו"דסי
ט בתוספות (מגילה כס .ד"הואיז) משמע שבחו"להיונוהגיםכך.
י ועיין רמב"ם טומאת מת פ"ח ה"ג והשגת הראב"ד שם.
..
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