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רחיצה כיצד אסור לרחוץ : "הרצאת איסור רחיצה לאבל בשולחן ערוך פותחת

כל גופו אפילו בצונן אבל פניו ידיו ורגליו בחמין אסור בצונן מותר ואם היה מלוכלך 

וכל זה : "א" והעיר על כך הרמ).א:ד שפא"יו" (בטיט וצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש

כ מותר ברחיצה אלא שנהגו האידנא לאסור כל "מדינא אינו אסור רק שבעה אבל אח

לחוף הראש אסור ואין לשנות המנהג כי מנהג קדום הוא ' יום ואפי' רחיצה כל ל

א לגבי היתר רחיצה מעיקר הדין לאחר "והנה מה שקבע הרמ". ונתייסד על פי ותיקין

, מתוך שלא נכללה רחיצה לצד גיהוץ ותספורת,  הן–רור על פי הסוגיות שבעה פשוט וב

, :)ק יט"מו(ממה שנקבע להדיא , א על אתר"כפי שציין הגר, והן, 1באיסורי שלשים

אך אשר ". דאמר רב יהודה אמר רב אבל כיון שעמדו מנחמין מאצלו מותר ברחיצה"

ך "הש. רונים לגבי היקפםונחלקו אח, לתוכן התוספת מכח המנהג דבריו מעורפלים

. 'אלא שנהגו האידנא לאסור רחיצה כלל': "התייחס לגירסא ולהלכה כאחת) 'ק א"ס(

דודאי רחיצה בצונן ' כל רחיצה כלל'ז ולא כמו שנדפס בספרים "ל וכן הוא בעט"כצ

פשטות דבריו מורים כי בתוך שלשים אף רחיצת כל גופו בצונן ". ליכא איסורא כלל

: ך"אך בדגול מרבבה העיר על הש. על אתר את דבריו" אליהו רבה"ש הוכך פיר, מותרת

, במקביל, וכך; "היינו פניו ידיו ורגליו אבל כל גופו גם בצונן אסור לדידן כל שלשים"

  .ע שם"עקיבא איגר בחידושיו בשו' הכריע ר

ומה : "שאף שיער הסבר) תלה:ב(, א בעדות האור זרוע"והנה מקור דברי הרמ

ם שלא לרחוץ אחר שבעה כמדומה אני מפני דחיישינן דילמא אתי למיסרק שעתה נוהגי

שהרחיצה מצד עצמה ודאי מותרת אלא , ביאור דבריו". רישיה דאסור כל שלשים

כנראה מתוך הקבלה , וזאת. שבקהילות אשכנז נהגו בה איסור כהרחקה מחשש תספורת

אם מפני שדבר , "בל לא סורקנזיר חופף ומפספס א", .)נזיר מב(לנזיר אשר לגביו שנינו 

                                                 
  :)כז(עיין מועד קטן    1
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כל הסורק להסיר נימין "מפני ש, כדעה אחרת בגמרא שם, שאינו מתכון אסור ואם

שהרי , אלא שהקבלה זו מחודשת למדי. 2ואסור אפילו לרבי שמעון, "מדולדלות מתכוין

כל שגילח בין בזוג "ומתוך כך , "כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשו"בנזיר נאמר 

נזירות (ם "וברמב.) נזיר לט(כמבואר במשנה , "ר או שסיפסף כל שהוא חייבבין בתע

ויש מקום ; שלא מעשה הגילוח אסור אלא הייפוי הנובע מכך, מה שאין כן באבל). יא:ה

ולא עוד אלא . כדי לייפות, ואפילו המכוונת, לבעל דין לטעון שאין בהשרת כמה נימין

דהתינח לדעת האור . לוטה בערפל, הרחיצהאשר בגינה נאסרה , שאיסור הסריקה עצמה

מעתה אשה מותרת לסרוק ): "ו"תמ' סי(זרוע שהשערתו כאן תואמת את דבריו להלן 

ומשום כך נהגו שלא ' ל שהאיש אסור לסרוק ראשו כל ל"ג דקיי"ראשה אחר שבעה אע

אברהם ' שמשון בר' ל רבי"וז. לרחוץ כלל ושלא לחוף ראשם כדי שלא יבוא לידי סריקה

אמת אמר התלמיד בשמי שאסרתי חפיפת הראש באבל עד שלשים משום הסריקה 

אך ". ל"פרע פרע מנזיר עכ' דאסורה בנזיר דתנן נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק וילפי

ולפיכך הסיק ; 3כי סריקה מותרת אפילו תוך שבעה) ו:שצ, ד"יו(להלכה הלא נפסק 

בכל , ברם. ז"לפי הסבר האו, רחיצהשלאור היתר הסריקה אין לאסור ה) א:שפא(ז "הט

דאסרו משום ", ל"על פי הסבר אחר שהביא בשם המהרש, זאת הציע לאושש את המנהג

  ".תספורת כי כן דרך הנכנס במרחץ לגלח שערות ראשו

לכאורה אין מקום לחלק בין צונן לחמין לגבי רחיצת כל , לפי שני הנימוקים

 אלא אם –עצמה אלא משום ספק תספורת שהרי הרחיצה לא נאסרה מצד ', גופו תוך ל

כי החשש קיים בחמין אך לא , )ג:שפא(כפי שבאמת טען הערוך השלחן , כן נשער

ם "ת מהר"דיעויין בשו. אך לכאורה יש כאן מקום להתגדר להציע הבנה שלישית. בצונן

כל אדם מותר לרחוץ אלא מהלכות מדינה נהגו העם ' דלאחר ז: "שכתב, מרוטנברג

, לדוגמא, המופיע בגמרא, "הלכות מדינה"ביטוי . 4"'לא לרחוץ תוך למאליהן ש

                                                 
אך יש שדייקו מן הסוגיה בבמה טומנין הדנה בהיתר , במשנה ובגמרא איסור הסריקה מופיע רק לגבי נזיר   2

  .)ד"שצ' סי(ש "ת הריב"עיין בהרחבה בשו. שהוא הדין לגבי שבת, חפיפה
אך דחה את , שהביא גירסה לפיה רק התיר המחבר סריקה תוך שבעה באשה, )ג:שצ(ך "עיין להלן בש   3

  .הגירסה ואת השיטה
' עמ, והשווה שם; )'ח' סי(יג : ג, כהנא. ז.בעריכת י, הובא בתשובות פסקים ומנהגים; ז"רכ' סי, דפוס לבוב   4

בהם ניתן , ם"מופיע בתשובות אחרות של המהר, "הלכות מדינה", ייש להעיר כי הביטו, ברם). ד"נ' סי(, פא
למה אתם שואלים דיני מסים שמהלכות : "להבין שרק בא להורות על מוצא הנהוג בלי להקרין על אופיו

מדינה הם נהרא נהרא ופשטיה ורבו מהם חילוקי מנהגים ומה צורך להודיעכם מנהג מקומינו ושמא אין 
אך ברור שאף ללא סימוכין מדברי ). ו"ק' סי, והשווה שם; ה"תתקצ' סי, ס פראגדפו" (מנהג מקומכם כך

  .ניתן להעלות את ההצעה לגופה, ם"המהר
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או לגבי אכילת שומרי פירות , לגבי ערלת חוץ לארץ, לדעת ריש לקיש, :)קידושין לח(

מצד עצמו ולא , ולו מכח מנהג, לכאורה מתייחס לדין שנקבע.) בבא מציעא צב(כפועל 

נאסרה כהרחבת והעמקת מצות ' זיש להניח שהרחיצה לאחר , ובכן. כהרחקה או חשש

ב "א מנהג מקומו שלא להסתפר על אב ואם כל י"דוגמת מה שציטט הרמ, האבילות

או מנהג אשכנז לאמץ חומרות שבוע שחל תשעה באב להיות בתוכו החל , 5חודש

אם אמנם מדובר בהרחבת הלכות אבילות על . יש כאן מקום עיון, ברם. 6מראש חודש

א שיש לאסור תוך "ר ורע"לכאורה צדקו דברי הדגמ, י רחיצהידי הארכת התקופה לגב

פניו ידיו ורגליו ,  דהיינו–את האסור בתוך שבעה מעיקר הדין , מכח המנהג, שלשים

מה פשר שיטת , ובכן. ש"יעו, :)יג(כמסקנת הסוגיה בתענית , בחמין או כל גופו בצונן

 בצונן לאחר שבעה אף בהיותו מתיר רחיצת כל גופו, ך שראה את המנהג כממצע"הש

  .7שהיא נאסרה תוך שבעה

, ם"יש לעמוד על שוני ניהוגי שבעה ושלשים דיעויין ברמב, לבירור הענין

: ו"פתח בפ, ה מהלכות אבל אחד עשר איסורי השבעה"שאחרי שפירט ופירש בפ

 ואלו … מדברי סופרים שיהיה האבל נוהג במקצת דברי אבילות כל שלשים יום"

ור בהן כל שלשים יום אסור בתספורת ובגיהוץ ובנישואין ובשמחת דברים שהאבל אס

בתספורת כיצד כשם שאסור . מרעות ולילך בסחורה ממדינה למדינה הכל חמשה דברים

לספר כל שער גופו או לגלח שפמו או לקוץ צפרניו בכלי כל שבעה כך אסור כל שלשים 

, ואיסור שבעה, מתםהמשתמע מדבריו שמספר האיסורים אמנם פחת אך לא ר". יום

. 8שממשיך לנהוג כל שלשים דומה וכמעט זהה לאיסור שנהג בשבעה, כגון תספורת

                                                 
, ברם. חדשים' א לעיל שם כי שיעור גערה הינו ג"המנהג מצויין בניגוד להכרעת הרמ. ד: שצ, עיין דבריו   5

כתוספת באבל , לדעתו, המספיק, יום או יומייםהמנהג מובא בניגוד לשיעור גערה של ) תמו: ב(באור זרוע 
  .על אביו או על אמו לעומת שאר אבלים

  .ג: ח תקנא"עיין או   6
בבחינת , להסביר מנהגים על פי מתכונות הלכתיות, ככל האפשר, על הנחה שיש, כמובן, השאלה בנויה   7

תם מנהג אתערותא רוחנית למעדיפים לראות בס". הנח להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן"
יש להניח שחכמי , ברם. אין כאן מקום לשאלה, דלתתא שאין צורך להגדיר את זיקתה לשרשים הלכתיים

  .ל"ואכמ; היו מצדדים בגישה הראשונה, בעלי המנהג דנן, אשכנז
י על פ, )באלפס: יד, ק"מו(ף " בעקבות הרי–ם "אשר הרמב, חורגת מכך נטילת שער לאשה לאחר שבעה   8

ל "ף הנ"מן הרי. יש לעיין בהגדרת נטילת שער זו, ברם.  התירה–) ז:פ(גירסתו בברייתא במסכת שמחות 

אך לכאורה מהשינוי במינוח . לאשה בתוך שלשים, לפי זה, המותרת, משמע שמדובר בשם נרדף לתספורת
ל שפירשו "תים זויש מחכמי הצרפ", הביא) קצו' עמ, א"תה(ן "הרמב, ואכן. משמע שמדובר בתופעה אחרת

הבנה זו ודאי קשה להעמיס בלשון ". נטילת שער זה שהתירו באשה בהעברת סרק על פניה של מטה
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עם :) כז(שכן גיהוץ המוזכר בגמרא , רק בתספורת, לדעתו, ואם כי בפועל מדובר

 –" הא כיצד שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץ ולתספורת "–תספורת 
מכל מקום העיקרון של רצף , ס אלא איסור בפני עצמואיננו זן יותר דליל של כיבו

  . והמשך תקף כתפיסת יסוד

ן שדן בענין גילוח "דיעויין בתורת האדם להרמב. אין גישה זו מוסכמת, ברם

: וכתב, שרבי התירו.) ק יח"מו(אשר נאמר עליו בגמרא , שפה המעכבת את האכילה

 באבילות אסור דתניא באבל ל דברים הללו דוקא במועד אמרו אבל"ד ז"כתב הראב"

 … רבתי לתספורת כיצד אסור בנטילת שער אחד ראשו ואחד כל שער שבו ואחד זקנו
ל התיר שפה כל שמעכבת בתוך שלשים ובתוך שבעה אסור "והרב רבי יצחק בן גיאות ז

נמי מותר וזה ממחלקותו של ' וכן פסקו בפסוקות ובגדולות ומסתברא שאף בתוך ז

ם שהכרענו לו בראיה דבתוך שבעה נמי מותר דאינו בדין שיתלכלך ל בצפרני"רבינו ז

 –והנה לכאורה שתי השיטות הקיצוניות , 9"באכילה בשפה והנחה כל שמעכבין
המתיר , ן"והרמב, 10שהרי סוף סוף יש כאן תספורת, ד האוסר אף תוך שלשים"הראב

 שהיא אף נפסקה – אך שיטת הגאונים.  מובנות–היות ואינה מיועדת לייפוי , תוך שבעה

  .דמאי שנא דשמה תספורת לגבי שבעה אך לא לגבי שלשים,  צריכה עיון–להלכה 

אמנם דעת רוב הראשונים שאין איסור כיבוס נוהג . מצאנו לגבי כיבוס, מעין זה

אך התוספות .  לא מעשה הכיבוס ולא לבישת בגדים מכובסים–לאחר שבעה כלל ועיקר 

ובהמשך , א האוסר כיבוס אף תוך שלשים"ת שיטת הריבהביאו א) ה כל"ד, .ק כג"מו(

אבל אסור בתכבוסת משמע לאחר שבעה שרי התם .) טו' ד(והא דאמר לעיל : "הוסיפו

א "הרי שהבינו שלריב". במים איירי ולא בנתר וחול וזה יוכל להיות מותר לאחר שבעה

                                                                                                                       
דנטילת שער שמתיר באבל רבתי באשה היינו על ידי טיפול סיד ", פירש) נא: ג, ק"מו(ש "אך הרא. ם"הרמב

הבנה זו בהחלט יכולה ". יתכדי שלא תתגנה על בעלה ותספורת לא שייך להזכיר באשה דמגדלת שער כליל
בפרט הזה יש , עם זאת. באופן שתספורת ממש תהיה אסורה אף באשה כל שלשים, ם"להתאים גם לרמב

  . ועדיין הדבר צריך תלמוד, חיץ בין שבעה לשלשים
ף בענין "דברי הרי; מט' עמ, הלכות אבל, "שערי שמחה"ץ גיאות הינם ב"דברי הרי. ד-קצג' עמ, א"הת   9

  .באלפס. י, ק"מוצפרנים ב
ו כשם שאסור לספר "ם כתב בפ"והרמב: "שכתב) צ"ש, ד"יו(עיין בבית יוסף , ם בנידון"אשר לדעת הרמב   10

יום ודבריו מבוארים כדברי ' כך אסור כל ל' כל שער גופו או לגלח שפמו או לקוץ צפרנים בכלי כל ז
  .להשוואה כוללת כפי שנתבארויש להוסיף שאין כאן הכרעה נקודתית אלא ביטוי ". ל"ד ז"הראב
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ץ גיאות "הריוזה מקביל לשיטת ; ודעמיה יתכן שהגדרת כיבוס שונה בשבעה ובשלשים

  .ג לגבי תספורת"והבה

דהנה ידועה מחלוקת הגאונים . ן למדנו"ונראה שביאור הדברים מתורת הרמב

ן דן בענין בהרחבה ונטה לאמץ "הרמב. והראשונים לגבי אבילות דאורייתא או דרבנן

ם הסוברים כי אבילות יום ראשון מדאורייתא ושאר הימים "ף והרמב"את שיטת הרי

וכן נראה עוד שעיקר אבלות : "ראת סוף הדיון הוא מציע שיטה נוספתאך לק; מדרבנן

ותפלין שהם פאר , מן התורה אינו אלא בעידונין כגון רחיצה וסיכה ותשמיש המטה

ותכבוסת ותספורת דשמחה הוא ואבלות כשמה שלא יתעסק בדברים של שמחה אלא 

של שמחה אבל בדברי אבלות וזה אנינות שבלב שממנו למדו שלא יתעסק בדברים 

מנעל וסנדל ועטיפה אינן מן התורה שלא אמרה תורה לענות ולצער נפשו מנוהג של כל 

ן מחדש כאן חילוק בין שתי רמות של אבילות כדי להבחין בין "הרמב. 11"העולם

, וזאת; אך נראה שניתן להיעזר ביסודו בהקשרים אחרים. אבילות דאורייתא לדרבנן

, ובר באיסורים שכולם מדאורייתא או כולם מדרבנןאף כשמד, ראשית. בשני מובנים

נראה שניתן לחלק לא רק בין איסורים שונים , שנית. יתכן שניתן לסווגם לשתי קבוצות

שהינו בבחינת דרישה ,  האחד–ולסווגם אלא לפצל בין רבדים שונים של אותו איסור 

ו מנוהג של לענות ולצער נפש"והשני בתור תביעה " שלא יתעסק בדברים של שמחה"

  ".כל העולם

, אמנם נדרש מן האבל, בשבעה. ונראה שניתן לחלק בנידון בין שבעה לשלשים

ואילו , "נוהג של העולם"לרדת לרמת חיים שמתחת ל, אם מדאורייתא ואם מדרבנן

מותר לו לשמור על , כשהאבילות נחלשת לא רק בהיקפה אלא אף בעוצמתה, בשלשים

על פי   עליו לחרוג כלפי מעלה ולענג נפשו בעידוניםורק נאסר, שיגרת חיים מקובלת

תספורת המייפה מוגדרת , א כמין חומר"ץ גיאות והריב"מובנות שיטות הרי, הנחות אלו

אך תספורת הבאה לאפשר אכילה סתמית נטולת יעד , כעידון ובכן אסורה אף בשלשים

. רה אלא בשבעהומשום כך אינה אסו, העדרה כרוך במידת צער ועינוי, אדרבה; עידון

שאין בהם עידון , ללא נתר, והוא הדין בכיבוס במים או לבישת בגד שכובס במים

  .ומתוך כך אין מקום לאסור אלא בתוך שבעה, ושמחה

                                                 
  .דיון נרחב בענין אבילות דאורייתא, ריד- רז' עמ, ועיין שם. ריב' עמ, א"תה   11
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ך לגבי רחיצת כל גופו בצונן "יובנו נכונה דברי הש, והשתא דאתינן להכי

מכח , ולכן, מחהברחיצה בחמין קיים מימד של עידון ששזורה בו נימה של ש. כפשוטם

מה שאין כן ברחיצה בצונן שאמנם מפקיעה עינוי וצער . היא אסורה כל שלשים, המנהג

  .12אלא תוך שבעה, אף לפי המנהג, ולכן אינה אסורה, אך אינה מעניקה עידון

א וצידד בקבלת "ר ורע"שדחה את דברי הדגמ) ג: שפא(ויעויין בערוך השלחן 

ולאורה , .)יג(הפנה לסוגיה בתענית , בין היתר, ובהסבר דבריו; ך כפשוטה"קביעת הש

ועוד דבתענית שם אמרו כל שהוא משום תענוג בחמין אסור בצונן מותר אלמא : "טען

דבצונן ליכא תענוג ואם כן למה לנו לאסור ואי משום אבלות הא שם אבלות אינה אלא 

יש , הטאלפום רי. 13מדבריו משתמע שבנה על היתר רחיצה שאינה של תענוג". שבעה

, מסווגת רחיצה וסיכה ככלל" של תענוג"נימת . אך השוני ברור; כאן הקבלה לדברינו

אף ביום , 14שהרי לדעת כמה ראשונים, ופוק חזי. ואינה מעורה בדיני אבילות דוקא

רחיצה שאינה של תענוג , ללא קשר עם אבילות, בו נאסרה רחיצה מדין עינוי, הכפורים

על פי דברי , החילוק המוצע, לעומת זאת. לה כדרכה בו ביוםוזה יסוד היתר טבי, מותרת

אינה של "אלא שקשה לבנות על , ולא עוד. נאמר במובהק בהלכות אבילות, ן"הרמב

אמנם " של תענוג"הגבלת האיסור " שלחן ערוך"שהרי ב, לגבי רחיצה באבל" תענוג

ם היא מוזכרת ש, 15אך לא לגבי אבל ותשעה באב, מופיעה לגבי רחיצה ביום הכפורים

אמנם . ומכאן שקשה למדי לבנות היתר רחיצה לגבי אבל על העדר תענוג, רק לגבי סיכה

,  כלומר–" ואי משום אבלות", וסיים, ש הרגיש בכך"מסוף דבריו משמע שהערוה

אלא ". הא שם אבלות אינה אלא שבעה "–שלגביה אף רחיצה שאינה של תענוג אסורה 

, ועל כרחנו. ו איסורי שלשים אינם מדין אבלותדאט, שדבריו כשלעצמם תמוהים

                                                 
מצד . כאשר יש בזה להחמיר ולהקל, אין בכל דברינו בזה התייחסות לשוני בהרגלי רחיצה בתקופות שונות   12

התיר ליולדת לרחוץ בתשעת הימים יש ל, ואפילו מעיקר המנהג, כי מעיקר הדין" מגן אברהם"קובע ה, אחד
). מ: תקנא" (ואין להקל בזה דאין אנו רגילין כל כך ברחיצה: "הוא מסיק, ועם זאת; ואפילו בתשעה באב

, ובהתחשב בתמורות שחלו בתחום הזה בעידן המודרני:) ברכות טז(ברור שעל רקע היתר אסטניס , מאידך
ודאי , בפרט, )אך שונה למדי מזה של חכמי אשכנז, ל"את של חז, כמובן, התואם(ובאקלים הארץ , בכלל

  .לא כאן המקום ללבן את הענין, ברם; שיש לתת את הדעת על התאמת ההלכות למציאות השוררת
בין הנעשית , ולגבי שחייה עצמה, יש גם אפשרות לחלק בין רחיצה בצונן למטרת נקיון לבין שחייה, כמו כן

  .ל"ואכמ; להנאה לבין הנעשית להבראה
הדא דתימר ברחיצה של תענוג אבל ברחיצה שאינה של תענוג ): "ז: ברכות ב(מקור ההיתר בירושלמי    13

  .והוא צוטט בהרחבה על ידי הרבה ראשונים; "מותר
  .)ה משום"ד, :יומא עז(ישנים ' תוס, לדוגמא, עיין   14
  .טו, ז: ח תקנד"או; ב- א: ד שפא"יו; א: ח תריג"עיין או   15
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ן מסתבר שיש לבנות על "ולאור דברי הרמב, שעלינו לחלק בין רמות שונות של אבלות

תהיה , ובמקרה שבו יש עידון אך לא תענוג, ללא קשר עם נימת התענוג, מרכיב העידון

  .על פי מנהג אשכנז, רחיצה אסורה כל שלשים

שר זה בנקודת מפתח לגבי השוואת אבילות שבעה איברא שיש מקום לדון בהק

ל בהסבר אבילות קנה מזמן שביתה בעולם "ד זצ"ר הגרי"מהלך מו. ושלשים וצביונם

, בקום ועשה ובשב ואל תעשה, תורף דבריו שיש בה אמנם ניהוגי מצוה. התורה

ומתמצה בהרגשה פנימית ומימד , אך שהקיום במהותו אינו אלא בלב, הנדרשים

יש תרתי דסתרי בין אבילות לרגל מפני שאף שאין ניגוד הכרחי , ומשום כך; חווייתי

עמד הרב , בהקשר זה. ברמת ההתנהגות של האבל ברור שיש כאן התנגשות רגשית

ל על העובדה שאין סתירה כזו כנראה קיימת בין רגל לאבילות שלשים שהרי קיימא "זצ

אבלות שלשים חלוקה : שוטהתירוץ פ: "והטעים, לן כי רגל עולה למנין שלשים

אך , באבלות שבעה נאמרה חלות קיום אבלות שבלב המופקעת ברגל. מאבלות שבעה

ברם אין , רק איסורי אבל ביחס לחמשה דברים נאסרו. אין שום קיום אבלות' באבלות ל

לפיכך נוהג הוא ברגל כל אותם הדברים שאינם . כאן ענין של קיום אלא של איסור

  .16"ואם אך נוהג הרי מונה שלשים גם ברגל,  והעונג של רגלמבטלים את הכיבוד

לכאורה יקשה עלינו מאד לאמץ המהלך שהוצע , דומני שאם הנחה זו מתקבלת

הוא הרי לא הסתפק בסיווג על פי , ן בא לחלק בין קבוצות האיסורים"כשהרמב, לעיל

תעסק ואבלות כשמה שלא י", בדונו בקבוצה הראשונה, מידת העידון אלא הוסיף

בדברים של שמחה אלא בדברי אבלות וזה אנינות שבלב שממנו למדו שלא יתעסק 

הרי שזיהה עידונין עם שמחה שבלב וביטול העידונים עם אנינות ". בדברים של שמחה

יש בכך משום , אם באנו לצמצם איסורי שלשים להימנעות מעידונים, אי לכך. שבלב

רק המתנגש עם , רי לפי המהלך שהוצעשה, ולא גימודו, הבלטת פן האנינות שבלב

אף נאסרו כמה דברים , ן"לפי הרמב, אנינות שבלב נאסר בשלשים ואילו בתוך שבעה

  .אף אם אינם מיועדים להשריש אנינות שבלב, כדי לכפות עינוי וצער

שיתכן שהיא תלויה במקור אבילות , ונראה שאם באנו לשקול נקודה זו

שלשים יום מכלן יליף פרע פרע ",  לגבי תספורת,הובא:) ק יט"מו(בגמרא . שלשים

מה להלן שלשים , מנזיר כתיב הכא ראשיכם אל תפרעו וכתיב התם גדל פרע שער ראשו

                                                 
  .)קצב:ב(, ל"אבא מרי זשעורים לזכר    16
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אף ראה פסוק זה כמקור לאיסורי ) א:אבל ו, בהשגותיו(ד "והראב; "יום אף כאן שלשים

ם לשלשים ומנין סמכו חכמי: "ציין מקור אחר) א:אבל ו(ם "אך הרמב. 17שלשים ככלל

יום שנאמר ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים מכלל שהאבל מצטער כל שלשים 

 אלא שזה בשני –עוד מצאנו שפרק הזמן נלמד מהאבילות על משה רבינו . 18"יום

כחלק מרשימת כמה תחומים בהם נקבע שיעור , בברייתא במסכת שמחות. ניסוחים

ויבכו בני ישראל את משה בערבות כיצד לאיבול שנאמר : "שנינו) ז"פ(, שלשים יום

מסיפיה , בשם ריש לקיש, דרשו, )ה:ק ג"מו(ואילו בירושלמי ". מואב שלשים יום

ויתמו ימי בכי אבל משה ימי שבעה בכי שנים אבל שלשים ואית דמחלפין ימי : "דקרא

ש האסמכתא הינה "ם והברייתא דמ"הרי שלפי הרמב". שנים בכי שבעה אבל שלשים

על פי , ם"קבע הרמב) י:יג(ואף שבהמשך . רי מתמקד בקיום שבלבוהוא ה, מבכי

היינו , "אין בוכין על המת יתר משלשה ימים ואין מספידין יתר משבעה", :)כז(הגמרא 

ואילו . ו הובאה ילפותא מיפת תואר לגבי הבכי הפנימי"בהיות שבריש פ, לגבי בכי ממש

שהאבל בו מדובר היינו , ל"זצעל דרך הרב , ד והירושלמי יתכן להסביר"לפי הראב

 .בקיום שבלב, ביסודו, ניהוג ומעשה אבילות חיצוני שאינו מושרש

                                                 
ן "שמה שהביא הרמב, ם"ד ציין מקור זה בבואו להשיג על מקור הרמב"יש להניח כי אף שהראב, ברם   17

ששלשים מדאורייתא רק נאמר לגבי גיהוץ ותספורת ואילו שאר האיסורים אינם ) ריד' עמ, א"תה(בשמו 
יתכן שלפרק הזמן יש , ת שלשים רק מדרבנןאך יש לציין כי אף אם ניהוג אבילו. לכולי עלמא, אלא מדרבנן

אם נאמר כי במקרה זה , שהיא עד שלשים, לגבי ניהוג אבילות על שמועה קרובה, משמעות מדאורייתא
  .אבילות חלה מן התורה

די ברור שמדובר " …מדברי סופרים שיהיה האבל נוהג"ומראשית ההלכה " סמכו חכמים"מלשון . א:אבל ו   18

דבריו . שאין כאן אלא מנהג" נוהג"דייק מלשון , )צג: ג(השבות יעקב , ברם.  לכל דברבחיוב ואיסור דרבנן

אבל אינו נוהג ", :ק יד"מו'  ע–מופיע בגמרא אף לגבי אבילות שבעה " נוהג"שהרי המונח , תמוהים למדי

  . והיא ודאי מעיקר הדין–" אבילותו ברגל


