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 ליקוט עצמות במועד והספד לפני המועד :טיסוגיה 

* 

 רקע

משנתנו ממשיכה את המשנה הקודמת העוסקת בדין הנובע ממצות שמחה במועד, והיא 
 עוסקת בשני דינים הנובעים ממצות שמחה:

 א. איסור ליקוט עצמות במועד.

 ב. איסור הספד שלושים יום לפני המועד.

המשנה והגמ' דנות בשני הדינים הללו במצות שמחה בלבד, אבל בדין הראשון יש 
 להבין מדוע הגמ' מתעלמת מדיון בגדרי מלאכה המותרת בחול המועד.

 מקורות

 ח: "מתני' ועוד אמר ר' מאיר מלקט אדם... דקעביד בחנם"-א. ח.
 ב. תוס' ד"ה ורמינהו

 רמב"ם הל' אבל פי"א ה"ג    
 דקאג. תוס' ד"ה 

 רי"ף ג. באלפס, "מתני' ר"מ אומר... דקא עבדי בחנם"    
 רא"ש סי' יג    
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ו הכ"ד   

 הל' אבל פי"א ה"ו   
 ד[-ה ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק ב-ד. שו"ע סי' תקמז סע' ג

 הסבר הסוגיה

ו רבי יוסי "ועוד אמר רבי מאיר מלקט אדם עצמות אביו ואמו מפני ששמחה היא ל
  ]משנה ח.[                                                                  .אומר אבל הוא לו"

 

נחלקו חכמים ורבי יוסי האם מותר לאדם ללקט עצמות אביו ואמו במועד. רבי מאיר 
אומר שמותר מפני ששמחה לו לכבד את הוריו בכך שמביא עת עצמותיהם לקברי 

 אבותיהם. רבי יוסי אומר שאסור מפני שלקיטת העצמות מחדשת בו את צער מיתת הוריו.

מקשה כיצד רבי מאיר אומר ששמחה לו ללקט עצמות אביו ואמו, והרי מפורש  ]ח.[הגמ' 
שאדם חייב להתאבל ביום ליקוט עצמות אביו ואמו. מתרץ  ]פי"ב[בברייתא במסכת שמחות 

אביי: "אימא מפני ששמחת הרגל עליו". את תירוצו של אביי ניתן להבין באחת משתי 
 דרכים:
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בדברי רבי מאיר. רבי מאיר מודה שבליקוט עצמות יש אבלות  א. אביי משנה את ההבנה
ואין בה שמחה, אבל לדעתו מותר ללקט עצמות במועד, מפני ששמחת הרגל מגינה עליו 

 שלא יצטער מליקוט העצמות.

ב. אביי אינו משנה את ההבנה בדברי רבי מאיר אלא מוסיף עליהם רובד נוסף. הגמ' 
עצמות אביו ואמו, והרי יש חיוב אבילות בזמן לקיטת מקשה כיצד רבי מאיר מתיר ללקט 

עצמות, ואסור לאדם להכניס עצמו במועד לדין אבלות. מתרץ אביי שכיוון שיש במועד 
]הסבר זה מתרץ את מצות שמחה, הוא מלקט עצמות אביו ואמו ואינו נוהג במנהגי אבלות 

 .שאלת תוס' ד"ה ורמינהו[

י בהבנת דין ליקוט עצמות. המשנה והגמ' דנות בין שתי הדרכים הללו יש הבדל מהות
בדין ליקוט עצמות במסגרת הדיון במצות שמחה בלבד, אבל לכאורה קשה, מדוע מותר 
ללקט עצמות במועד, והרי הוא צריך לעשות מלאכת חפירה באדמה כדי ללקט את 

לו  העצמות? לפי ההסבר השני, הקושיה אינה קשה, כיוון שבליקוט עצמות אביו ואמו יש
שמחה של כיבוד אביו ואמו, שמחה זו מתירה עשיית מלאכה במועד. לפי ההסבר הראשון, 
שאין שמחה בליקוט עצמות, ושמחת המועד רק מנטרלת את הצער שבליקוט עצמות, קשה 
מדוע רבי מאיר מתיר מלאכה כשאין בה לא פסידא ולא צורך המועד? לפי דרך זו צריך 

ל מלאכות שבת, אלא רק מלאכות שיש בהם טרחה לומר שבחול המועד אין איסור ש
 אסורות, ובמלאכה זו אין טרחה, ולכן רבי מאיר לא אסרה במועד.

 
 ]משנה ח.[              ."לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום"

 

נחלקו האמוראים בהסבר האיסור לעורר על מתו ולהספידו שלושים יום קודם הרגל. רב 
ר שהאיסור מפני שתשלום עבור הספדן עלול להיות על חשבון הכספים כהנא בשם רב אומ

שמיוחדים לעליה לרגל, שמואל אומר שהאיסור מפני שאין המת משתכח מן הלב שלושים 
יום, ואם מספידים אותו שלושים יום קודם הרגל יכולים להצטער עליו במועד. אומרת הגמ' 

, לפי שמואל אסור אפילו בחינם, ולפי שנפקא מינה בין שני ההסברים כשמספידים בחינם
 רב אסור רק כשהספדן סופד בשכר.

מביא את שתי השיטות ואינו מכריע  ]ג. באלפס[נחלקו הראשונים בפסק ההלכה. הרי"ף 
ביניהן. תוס' פוסק כרב, שאסור להספיד בשכר ומותר להספיד בחינם, שהרי הלכה כרב 

מביאים את שיטת הראב"ד הפוסק  באלפס ד"ה גמ'[]ג. והנמוקי יוסף  ]סי' יג[באיסורי. הרא"ש 
הלכה כשמואל, שאסור להספיד אפילו בחינם. שיטתם מבוססת על הירושלמי המביא רק 
את שיטת שמואל. הרמב"ן דוחה שיטתם, שהכלל שהלכה כרב באיסורי דוחה את שיטת 

כהנא אמר רב יהודה אינו גורס "אמר רב  )ג באלפס(]הרי"ף הירושלמי. הרמב"ם פוסק הלכה כשמואל 

 .אמר רב" אלא רק "אמר רב כהנא", לפי גרסת זו אין קושי לפסוק כשמואל[

בירושלמי האיסור להספיד לעורר על מתו מצומצם למת ישן בלבד, אבל מת חדש 
שנפטר תוך שלושים למועד, מותר להספידו, "שהמרירות כבר בוא בלבו על מיתת המת 

. התוס' סובר ]לשון הראב"ד, בנמוקי יוסף ג. באלפס ד"ה גמ'[ואין בו תוספת מפני מה שמספידו" 
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שהאיסור רק על אדם זר המספיד, אבל לאבל עצמו מותר להספיד, שההספד מאפשר לו 
 לבטא את כאבו, להוציא את צערו החוצה, ודבר זה מאפשר לו לשמוח במועד.

 
ת יום טוב הרמב"ם מביא את האיסור לעורר על מתו פעמים, פעם אחת בהלכות שבית

. בהלכות שביתת יום טוב הרמב"ם פוסק: ]פי"א ה"ו[ופעם אחת בהלכות אבל  ]פ"ו הכ"ד[
"אסור לאדם שיעורר על מתו קודם הרגל שלושים יום", ואינו מחלק בין מת חדש לבין מת 
ישן. בהלכות אבל הרמב"ם פוסק: "לא תעורר אשה על מת שלה שלושים יום קודם לחג", 

 לבין מת ישן. איני יודע להסביר את הכפילות ואת ההבדלים. ומחלק בין מת חדש

 סיכום

נחלקו התנאים האם מותר ללקט עצמות במועד. רבי יוסי אוסר מפני הצער, ורבי מאיר 
מתיר. רבי מאיר צריך להסביר מדוע בליקוט עצמות אין איסור מלאכה, ומדוע אין בו איסור 

 בין באחת משתי דרכים:להצטער במועד. את שיטת רבי מאיר ניתן לה

א. ליקוט עצמות הוא מצות כיבוד הורים, והשמחה שמכבד את הוריו מתגברת על צער 
 האבלות, ודוחה את איסור מלאכה במועד.

 ב. שמחת המועד מנטרלת את צער האבלות, וליקוט עצמות אינו מוגדר כמלאכה.
 

מוראים נחלקו האם המשנה אוסרת להספיד ולעורר על מתו שלושים יום לפני הרגל. הא
 האיסור הוא רק בשכר או אף בחינם, הראשונים נחלקו בפסק ההלכה.

 הלכה

השו"ע פוסק כשמואל שאסור להספיד שלושים יום קודם הרגל אפילו בחינם. הוא פוסק 
כירושלמי שמותר להספיד אדם שמת תוך שלושים למועד, ומוסיף שמותר לאדם ששמע 

, להספיד ]=שמועה שמת לו מת לפני יותר משלושים יום[חוקה בתוך שלושים יום למועד שמועה ר
 לפני הרגל. 

מביא מחלוקת פוסקים האם מותר להספיד אדם גדול שלא היתה  ]סק"ג[המשנה ברורה 
 שעת כושר להספידו לפני שלושים יום קודם הרגל.


