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  .כו �ד מועד קט�

הקורע קרע שדינו שאסור לאחותו
1

  ?הא� יכול לתקנו באופני� דלהל�, 
  

למלול ללקוט לעשות כסולמותלשלול   
2

  לאחות  

כשלא הופ� את הבגד
3
איחוי אלכסנדי  מותר 

4
   אסור:

   מותר:איחוי אחר

כשהופ� את הבגד
5

 )באלכסנדרי( אסור :ק"לת  מותר  
   אסור:א"לרשב

  

  :מועד קט� ד� כו

  ?וכמה מוסי� לקרוע על דבר אחר בפע� שניה, שצרי� לקרועכמה שיעור הקריעה 
  

  תוספת  תחילת קריעה  

  שלש אצבעות  טפח  מאיר' לר

  כל שהו  שלש אצבעות  יהודה' לר

  כל שהו  טפח  ולפסק עולא, יוסי' לר
  

  ? באופני� דלהל�על שאר קרובי�ובקריעה על אביו ואמו מה הדי� 
  

   על אביו ואמו
  ב"יהודה ב' לר  ק"לת

  ר קרובי�על שא

  קרע על אביו ואמו 
והוסי� על שאר קרובי�
6

 
לא יכול להוסי�   אינו מתאחה�העליו� 

7
  מתאחה�התחתו�  

 אינו מתאחה�התחתו�   להוסי� על אביו ואמו
8
  יכול להוסי�  לא יכול להוסי� 

  מתו לו כמה קרובי� 
  בבת אחת

 קורע קרע אחד 
  על כול�

  צרי� לקרוע 
יה� לבד�על

9
  

  קורע קרע אחד 
  על כול�

                                                           

1
', על ברכת ה, על שמועות רעות, ד"על אב, על נשיא, על רבו שלמדו תורה, הקורע על אביו ועל אמו: כגו� 

  .ירושלי�על , על מקדש, ה על ערי יהוד, ספר תורה שנשר�
2

 שמקפל את שני �למלול ,  הוא לעשות תפירות גסות ורחוקות אחת מהשניה כשיעור אצבע�לשלול ', פי 
 שתופס באגרופו את שני צידי הקרעי� ותוחב את המחט בה� �ללקוט , הקרעי� ותופר� שתי תפירות

 אחד של הקרע ומעביר לצד השני  שנות� את המחט בצד�לעשות� כמי� סולמות , שני� ושלשה פעמי�
  .ונראות התפירות כשליבות סול� � ושוב עושה כ� באיזה מרחק ואינו מותח 

3
 .וג� עכשיו כשמתק� נשאר התיקו� במקו� הצואר, הקריעה היא במקו� הצואר של הבגד 

4
 .כשל� וזה אסור דהוי � היו מאחי� את הבגד מצידו הפנימי כ� שמצד החיצו� לא היתה ניכרת הקריעה  

5
שמה שהיא בית הצואר הוא עכשיו סו� הבגד למטה ותופר את פתח החלוק שלמטה ומשאיר ש� ', פי 

 .ועתה נעשה הקרע שלא במקו� קריעה ולכ� יש יותר להתיר לתקנו, רק רוחב בית צואר

6
דבתו� השבעה או , )המוזכר לקמ�(כל ההוספות שמוסי� על קרע קיי� מיירי שכבר עבר זמ� האבל  

  . להיפ�ואמו אינו מוסי� על שאר קרובי� ובי�בי� א� קרע על אביו , השלשי� אי� מוסיפי� על קרע
7

 הביאו מהקונטרס שאי� מוסיפי� על קרע אביו ואמו בי� כשקרע עליה� לא מוסי� )ה לפי"בד(' בתוס 
 אבל .ע"קרוע עליה� קרע בפנאלא צרי� ל, ובי� כשקרע על אחרי� לא מוסי� עוד בקריעה עליה�, עוד

  .ל דרק לא מוסי� על קרע אביו ואמו אבל להיפ� מותר"וס, כתבו שאינ� יודעי� מני� לקונטרס די� זה
8

ולשיטתו כשבא לאחות את הקרע החלק העליו� . ומוסי� וקורע עד שמגלה לבו כדי� קריעה על אב וא� 
 . מתאחהלאת שקרע על אביו ואמו והחלק התחתו� דהיינו התוספ, שקרע על שאר קרובי� מתאחה

9
 .כלומר אינו יוצא בקרע שקורע על שאר קרוביו ידי קריעה שצרי� לקרוע על אביו ואמו 
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  :מועד קט� ד� כו

  ?מאימתי מותר לאד� להוסי� על הקריעה הראשונה שקרע

  

  מה הטע�  מה הדי�  

אחר השבעה  חד אמר
1

 בשבעהדלא נית� לשוללו  
2

  רב מתנה ומר עוקבא   
דלא נית� לאחותו בשלשי�  אחר השלשי�  וחד אמר   אבוה דשמואל ולוי�מש

3
  

  

  ?בסעודת הבראההיכ� יושבי� 

  

  המברי� אותו  האבלי�  

כשלב� גס
4

  על מטה כפויה  על מטה כפויה   אחד בשני

  על מטה זקופה  על מטה כפויה  כשלב� אינו גס אחד בשני

  

                                                           

1
 .אבל בשבעה עצמה א� מת לו מת אחר אינו מוסי� על הקריעה אלא צרי� הוא לקרוע קרע חדש 
2

� שבזמ� זה הקרע חייב ולכ� כיו, לתפור את הקרע בתפירות גסות' דבתו� השבעה אסור אפי', פי 
אלא רק שהגדיל ,  ג� א� יוסי� עליו לא יחשב כקרע חדש על חיוב חדש שיש לו,להיות עדיי� פתוח

אי� זה משו� שהקרע , והג� שמצאנו שהאשה יכולה לשלול את הקרע לאלתר. את הקרע היש�
מטע� כבוד אלא הוא , )כ נתיר לה להוסי� בקרע על מת אחר"וא(יכול להיות שלול באותו זמ� 

וכיו� שכ� עיקר די� הקרע שלה הוא כמו קרע של איש ואסור לה להוסי� עליו על מת אחר , האשה
 .תו� השבעה

3
ל דכיו� שאסור לו לתק� את הקרע מה שהוא מוסי� על הקרע היש� לא חשוב "ג� זה כהטע� הנ 

מתאחה לעול� והג� שמצאנו שבקרע שקרע על אביו ואמו אינו . קרע חדש אלא שהגדיל את היש�
 ,דהת� אינו מעיקר די� הקריעה', תירצה הגמ. ק דלעיל יכול להוסי� עליו"ובכל אופ� לדעת ת

 .אלא משו� כבוד אביו ואמו מה שאינו מתאחה
4

 .דהיינו שה� רגילי� וקרובי� אחד לשני 


