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הלכה קבועה שחייב או צריך אדם להתענות תענית גמור א* ה צ ת ,
תענית ,דהיינו לנהוג כנה :התאבלות ש ל א לאכול בימי ושלא ל ש ת ו ת יין
ביום •ממת בו אביו או אמו בבל שנה ושנה׳ לא מצאנו לא במשנה ולא
בגמרא ,אבל איתא ברייתא אחת והובאה בימ׳יס בבלי בג׳ מקומות אימי ממנה
נובל לדייק היטב בבירור נכון וגמור יעכבי בימי התנאים נהגו להתענות מדי
שנה בשנה ביום שמת בו האב א* האם וגם בימיהם לא היה מנהג זה מחדשים
מקרוב באו ,אלא מנהג יימן נושן נהרא ונהיא ופימטא .וגם אם לכאורה
בהבטה ראשונה ל א נראה יות־ כביייתא רק ש ל א אכלו כימר ולא ימתו יין
בכל שנה וימנה ביום שמתו בו האב והאם ,מימ אעמיק כמים אדייים ולפי
מעט ידיעתי אבקש ל ב י י בס״ד בהוכחה גמורה ימדדבם ומנהגם היה להתענות
תעגית גמור ביום שמת בו האב או האם ככל ש ת א ושתא ומנהג י ש י א ל
תורה הוא .וגם אם הברייתא ל א הזכייה האם רה האב ,ם״מ השוה הכתוב אב
ואם בין לענין כבוד ובין לענין מורא ,כידוע ליודעי ספר מה ש א מ י הספרא
בריימ פרימת קדושים האב קודם לאם בכל מכוס ,יכול •מכבוד האב עודה ע ל
כבוד האם ,ת״ל איימ אמו ואביו תיראו מלמד •משניהם שקולים.
הברייתא הזאת איתא בנדרים י״ב ע״א דמם יי׳ד ע״א ובשבועות נ׳ ע״א
ואיירי לענין התססת הנדי ,וזה לימונה כנדיים יי׳ב :איזהו איס־ האמו־ בתורה
)כלומר דכתיכ בבמדבר ל׳ ל כ ל ימכיעת איסר דמיממע שיהא נודר כדבר
שנאסר לכך ,רימ״י( אמר הרני •מלא אוכל בשי וימלא אשתה יין כיום ש מ ת
בו אביו כיוס שמת בו רבו כיום ימנהדג בו גדליה בן אהיקם כיום שראיתי
ירושלים בחורבנה ועלה אמר שמואל והוא שנדר באותו היום.
מברייתא זאת מוכח עד כאן לעינים• ,ממנהג יימיאל היה בימים קדמוניות
כימי התנאים וגראה שגם קודם לין ,שהדי נימנה בחד דרא עם צום גדליה
אשר הוקיע לתענית צבור על ידי נביאים׳ ׳מנמנעו מלאכול בימי ולימתות
יין ב י ל שנה ושנה ביום מיתת האב והאם וזאת היתד התאבלותם כי מנהג
התאבלות היתד .זאת ,נדקתני במתניתין כתענית כ״ו ע״ב ,ערב תשעה באב
ל א יאכל אדם שני תבימילין ל א יאכל בימר ולא ישתה יין ,ואין לדחות ולומר
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שיום ש מ ת בו אביו הנשנה באן בברייתא הוא יום מיתת האב ממש ואיידי
שנדר ע ל אותו יום ואסר ע ל עצמו בנדר אכילת בימי ושתיית יין ולא יום
כ י ת ת האב והאם מדי שנה בשנה הוא וביום שמת בו אביו ממש בו מתסיס
נדרו ש ל א לאכול בימר וימלא לשתות יין ביום הזה בכו ביום ההוא כי אע״ס
שבאותו יום אסור מדינא לאכול בשי ולשתות יין בדתניא במתניתא במועד
הטן כ״ב ע״ב מי שמתו מוטל לפניו אינו אוכל בשי ואינו שוהה יין ואם אין
לו •מהות לאכול סעידת הבראה מבעוד יום אסוי ע י הלילה ,מ״מ יוכל לנדור
ע ל אותו יום ש ל א לאכול בימי וימלא לשתות יין כי אכילת בשר וימתיית
יין בימי אנינותו אינו רק כדבריהם יהל עליו הנדר בל בך •מיובל להתסיס בו
נדי אחי והוי מהפיס בדבר הנדו־ ולא בדבי האסיר ,כדאמי רבא בימבועות
ב׳ ע״ב ,יום שנהר :בו נדליה בן אהיקם אצטריך ליה דהייל עליו הנדר כיון
שהוא מייבנן בלומר מדברי הנביאים ולא מן התויה במו •מפירימ רבנו יצחק
שם בתוספות בד״ה דכי לא נד־ וכו׳ דאי הוי דאורייתא נמי הייל עליה מ״מ
ד ב י אהי •מתולה בו לא איקיי נד־ בדבר הנדוד וא״כ מנא ידעינן דיום ימםת
בו אביו הנימנה בברייתא יום •מכת בו אביו או אכו בימנים הבאות הוא ,דילמא
יום •מכת בו אביו כםימ הוא ועל זה נדר ובו כתפים נדרו.
אבל כל זה אינו •מבנדרים י״ב מובה ברור מגמרא גופא שיום זה הנשנה
בביייתא יום מיתת האב והאם מדי שנה כשנה הוא ,שהרי הקשה תלמודא על
שמואל הבי דמי לאו כגון הקא בהד בשבא דמית ביה אבוה ואע׳׳ג דאיכא
טובא הד בימבא דהתירא וקתני אסור ,ש״מ בעיקי הוא מתסיס כלומר
ביום שמת בו אביו ממימ וכשני תלמודא דיממואל הכי אתמר והוא שנדר ובא
מאותו היום ואילך ופירשו ימם בתוספות בד״ה לאו בגון דקאי וכו׳ והכי
סירוימם ולאו דוקא נקט באהד בשבת דאין דבר תלוי ב״א בנך וכך לחודימ
כמו •מהיד ,יום שמת בו אביו אפילו לא יהיה אותו היום בחד בשבת וקם״ד
שאינו נודר אלא אותו יום בלבד ולא אחיינא ומימני •מנדר מאותו היום ואילך
נ ל השנים שאחרי נץ ,עכ״ל בקיצור.
וכתב הרמב״ן בהלכותיו ע ל מסכת נדרים המובאות עם הלנותיו ש ל רב
אלסםי בייש סרה ב׳ ואע״ג דבעיין ל א איסשיטא הבא בדוכתא )כלומר בעיא
דרמי בר חמא אי בעיקרא קא מתפיס או בהתירא קא מתפיס( טםקנא במסכת
נזירות דבסופא מיתפיס וסוגייץ נמי בשבועות מייתי לה להא דשמואל כדמתרץ
לה הבא שנדד ובא מאותו היום והכי נכי פסקה רבנו הגדול )כלומר הרי״ף(
בהלכותיו וגם הנימוהי יוסף בפירושיו על הרכב״ן שם נ ת ב כי הגמרא דחי
כדשםואל והוא שנדר ובא מאותו היום ,בלומר שנדר מאותו יום ואילך לדורות
לעצמו דהשתא לינא חד בשבת דהיתרא ואע׳יג דדרך דחייה מסהינץ לה הכי
מ״מ מסקנא במסנת נזירות דבהתירא קא מתפיס )בלומר בסופא דבבעיא
דרכי בר המא בהתירא הוא בסיפא( והכי נפי פסק רבנו אלפסי ז״ל עכ״ל.
והשתא דאסיהנא דמסקנא דתלמודא בגזיר כ׳ ע״א היא דלא אמרינן
בעיקרא קא מתפיס אלא בסופא ,גם מימרא דשםואל בנדרים ובימבועות לאו

118

אברהם האססער

דחייה היא אלא מסקנא והלכה קבועה ודא דנסופא מתפיס ואיסשיטא בעיא
דרכי בר חכי בנדרים י״א ע״ב ולפי זר! יום ש כ ת בו אביו דתניא בטתניתא
יום שמת בו אביו בשנים אחרות הוא ולפיכך נדרו שתלה בו הוי נדר דאסד
על עצמו יום זה בנדר בכל שנה וימנה והוי מתפיס באיסורא דליכא בינתים
יומא רהתירא ואי הברייתא איירי מיום יממת בו ממימ ולאחר כמה שנים נדר
ותלה בו לא הוי נדרו נדר דאינא בינייהו כמה יומי דהתירא ומתסיס בסופא
דהיינו בהתירא הוא.
מכל זה מוכח בהדיא שדרכם ומנהגם היה להתענות ולהתאבל ככל שנה
ושנה ביום ׳ממת בו האב והאם גם בימי התנאים וקודם ל ק  .בי גם •ממואל חי
בחצי השני ש ל מאה שנית ובחצי הראימון ש ל מאה ימליימית וקיימו א ת
המנהג חזה לאחר כמה מאות שנה גם בימי קדמאי ,בי הדא״ימ בפירושיו
בנדרים י״ב )לאו בהלכותיו( אמר אורהא דמילתא להצטער ביום ש מ ת בו
אביו או רבו ,עכ׳׳ל .ובודאי זה כיענים האחרות הוא בי באותו יום ש ט ת בו
אביו או אמו ממימ לאו אורחא דמילתא הוא אלא יימ לו צעי גדול חס מאוד
בוער כאש גחלת כלבו והכי משפע מי׳ ן ימנתב בסיירמיו בנדרים י׳ ד עי׳א
בדיה מתבעי וכו׳ מילתא אחריתא אתא לאשמעינן דמתפיס בימים שאפילו
בלא נדר ל א היה אוכל בהם בימר כיון דמימ דכשום נדי גם כן הם נאסיים
עליו כי מתסיס בהו חייל נדרא והיינו יום •ממת בו אביו ויום שמת בו רבו
דאסילו בלא נדר כשום צעדיה ל א אכיל בהו כימרא וימתי הפרא עכ״ל.
וניפוקי יוסף בסירוימיו על הלנות ימל הרכב׳׳ן המובאות עם הלכותיו יטל הרי״ף
בריש פ י ק ב׳ דנדרים כתב כיום ׳ממת בו אביו נקט הני משום דדרך העולש
להצטער ולהתענות בהם ,עכי׳ל.
וגם משבועות ב׳ ע״א נראה ברור ימיום יממת בו אביו דנהט במתניתא
הוא יום ׳ממת בו אביו או אמו בשנים הבאות ,ני ימס מביא תלמודא הברייתא
ומיטרא דשמואל דשייך עליה ואיתיב ליה לרבא פמתניתא בימלמא לאביי
מדמתפיס בנדר נדר ,מתסיס בשבועה שבועה ,אלא לרבא קימיא וסייימ רשיי
בקס״ד דרבא והוא מסקנא לאביי וזה לימונו :כיום •מכת בו אביו כאשר אסיתי
עלי בשר ביום יממת בו אבא ל ע ו ל ם והוא ימנדר ובא מאותו היום •מקנל
עליו כבר נדר •מלא יאכל בשר ביום שמת נ ו ל ע ו ל ם ונן יום ש מ ת בו
סלוני וכן יום שנהרג בו גדליה עכ׳יל .וגם אם רבא חולק עליו וכסתיץ
הברייתא בדרך אחרת ,שהמתניתא אתא לאיממעינן שאינו חייב בנדר אא״כ
םירשהו ,כלומר דלא םגי ימאמר הרי עלי יום זה כיום •ממת בו אבא א ל א
צריך לומר הרי עלי ימלא לאכול בימר וימלא ל ש ת ו ת יין יום זה כיום ש מ ת
אבא ,מ״מ ל א סליג על אביי לענין מתסיס בנדר דהוי נדר דהיא מימנה ערוכה
בנזיר כמו •מכתבו התוססות שם ע״ב בד׳׳ה אלא לרבא קשיא וכי׳ .והרטב״ן
בהלכותיו המובאות עם הרי״ף בנדרים ריש סרה ב׳ האריך ביותר נראייות
חמורות דרבא סבירא ליה דהמתסיס בנדר הוי נדר רק סבר •ממברייתא זאת אין
להוכיח זאת אבל אם פירימ הנדר ותלאו צריי להתסיס בדבר הנידי כמו
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ש כ ת ב רש״י כאץ .והריץ בפירושיו על הרי״ ף בשבועות כתב שאם סירשו
ותלאו בדבר האסור לא הוי נדר עכ״ל .והוא הדין אמרינן אנץ ראם שירשו
ותלאו כיום ש כ ת בו אבא סברת רבא ג׳ כ כאביי דהוא יום מיתת אבא לעולם
כמו ימשירש רש׳יי לאביי דבשוסא הוא מתסיס והרי״ף בעצמו מעיד עליו כי
כך סברת רבא כי הוא ששק לסי מסקנה הגמרא בנזיר דבסושא הוא מתסיס
והביא כאן בימבועות הברייתא עש כיכרא דרבא ולשי זה שסק במותו ואם רבא
סבירא ליה דבעיקרא קא כתשיס אם כן למתרי הלכתא דרי״ף אהלכתא .א ל א
ודאי רבא ל א שליג או ל ב ל הסחות אין לברר םברהו לא לצד זה ולא לצד זה.
לסי בל זה מםקנא דתלמודא בנזיר ימבםושא הוא מתשימ כמו שכתב
הימב״ן והנימוק יוסף ואיסשיטא בעיא דרמי בר חמי ומוכיחים אנו לומי שזה
מסקנא דשמואל בנדרים ובשבועות ובן מסיכ אביי וגם דכא לא סליג או אין
להוכיח סברתו .וכן פסק ה־י׳יף וכן פירימו הברייתא רשי׳י ותוספות והראי׳ש והרמב״ן
והר״ן והנימוקי יוסף שהבאתי דבריהם •מיום •ממת בו אבא דביייתא הוא בשנים
הבאות דבםופא הוא מתפיס ,יק אחד המיוהד האדיר שבאדירים הנימי הגדול
מרנא מימה בי מיימון הלך בדרך לבדו וסבי דבעיקרא קא מתפיס וכן פסק
במשנה תורה בהלכית נדרים פרק ג׳ הלכה הי ,הרי ש כ ת אביו או רבו היום
ונדר ימיצום אותו היום וצם ו ל א ח ר ימ נ י ם אמר היי יום עליו כיום ש מ ת
בו אביו או רבו הרי זה אסור לאכול בו כלום עכ״ל .וכיון שנדר להתענות בו
ביום שמת בו אביו ולאחר כמה ימנים נדר להתענות יום אחד ותלה נדיו באותו
היום ׳ממת בו אביו ממילא הוו בינייהו טובא יומא דהתירא באותן השנים ש ל א
התענה ביום ימכת בו אביו ואאפ׳יכ חל נדרו א״ב סבירא ליה להרכבים דבעיקרא
קא מתפיס ותימה גדולה עליו למה פסכ נגד מםקנא דסתם תלמודא בנזיר ואש
גם הרדב״ז בעצמו כתב בפירושיו על הרמב״ם שם דהיינו הך דרבא ודיממואל
במחילת כבוד קדימו אין הדין עמו כי מסקנא דשמואל בנדרים ובימנועות
ש נ ד י מאותו היום ואילך בלומר בשנים הבאות ומסקנא דכסכת נזיר מעיד
שהלכה היא זאת ולרבא אין הכרע אבל נוטה לצד זה ובסוסא קא מתסיס דלא
סליג על אביי דגם לרבא םבירא ליה מתסיס בנדר נדר ולריטבי׳א בסירוימיו
על הדכב״ן במסכת נדרים גם מתפיס בשבועה שבועה סבירא ליה רק בידות
השבועות חולק על אביי .ותמהני עוד יותר על הרמב״ם שססק שם בהלכות
נדרים פיק ד׳ הלבה ט׳ דבסופא קא מתסיס ואלו הם דבריי :מי ׳מנדר ושמע
חבירו ואמי ואני ושמע ימלישי ואמר ואני ונימאל הראימון ע ל נדרו והיתר,
הותרו נולן .נשאל האחרון והותר ,האחרון מותר וכולן אסורין .מזה נראה ברור
שהרפב״ם פסכ כמסקנה דתלמודא בנזיר ב״א ע״א דחד נ ח נ ר א מתפיס דהוא
בסו פא ולא בקמא דהוא בעיקרא וסותר את עצמו.
,

מכל זה למדנו ש כ ל אמוראי ופדמאי לבר מהרמב׳׳ם סכרו דבסופא פא
כתסים ובהתרת נדרים גם הרמב״ם מסכים עמם לסי זה מה ששנו בברייתא יום
שמת נו אביו הוא יום מיתת האב והאם מדי שנה בשנה שדרכם ומנהגם היה
להתענות ולהתאבל בימים האלה אף בימים קדמוניות בימי התנאים שהרי

אברהם האפפער
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נשנה עם צום גדליה שהוא מדברי קבלה כי כקרא הוא בזכריה צום השביעי
שהוא יום ׳מנהר :בו גדליה בן אחיקם.
ולפי חולשת ידיעתי נראה ל׳ ביו -ימלא בלבד ש ל א אבלו בשר וימלא
שהו יין בימים האלה אלא התענו תענית גמור

ופשטא דפתניתא

כך היא:

הרי עלי •מלא אוכל בימר ושלא אימתה יין יום זה כיום •מכת בו אבא ש ל א
אוכל בו כלום• ,מהרי נימנה •מם ימנדר ים על צום גדליה וחל עליו הנדר כל
כך שיובל להתפיס בו נדר אחי ביון ׳מהוא אינו כן התורה

כדכתיבנא לעיל
אלא

ועל צום גדליה ודא• לא נדר ימלא יאבל בו בימי וימלא יימתה בו יין

נדי שיתענה תענית גמור כמו שמתענים תענית צביר .ואין לדחות ממה שאמר
ר׳ ירכיה בר אבא במסכת תענית י״א ע״ב אין תענית צבור בבבל אלא תשעה
בלבד• ,מהרי פירש דימ׳י ימם שהוא לענין איסויי חומרי תענית
מתענין

מבעוד יום

דלא הוי

ומותרין בנעילת הסנדל אבל לא אבלו ולא שתו.

ת א מ י שהרי ר׳ פפא אמי יצו מתענין

יצו אין כתענין

ואם

במסכת ראש הימנה

י־יח ע ב וצום גדליה בכלל אלו ,יש לנו הוכהה גי־ולד ,אהית מירושלמי שהביא
הרכבי ן בהלכותיו המובאות עם הלכותיו •מל הרי׳׳ס ב־יימ פיק ב׳ דנדרים וימס
נוסה הברייתא כך היא :איזה איכר האמור בתורה

האוכי הרי עלי

כבר זה

כיום שמת בו אבא ומזה ראינו ׳מגם להם ל א א נ ל ו ביום •מטת נ; האב והאם
גם בשנים הבאות.
וגם בהלכות הראשונים והאחרונים נמצא •מנסימט בימיהם המנהג
להתענות ולהתאבל ביום שמה בו האב והאם בבל שנה ושנה ,שהרא״ש
בהלכותיו במסכת תענית י״כ בפסק ט׳ ז כתב דיש חילוק לענין שלוה אדם
תעניתו וסויע בין אם קבל עליו להתענות יום זה ליום סתם דהני סירושו
יום זה היינו דיום זה פבוע לו להתענות ת מ י ד כגון ש כ ת בו אביו וכיוצא בו
ויום סח ם היינו ׳מקבל עליו להתענות יום אחד ,ובן כתב בנו רבנו יעכב בטור
אורח חיים סימן תקס״ח אם י מ לו יום ידוע להתענות כגון יום •מכת בו אביו
או רבו אין יבול ללותו ולסרעו .ובית יוסף כתב בטור יורה דעה בהלכות אבלות
סוף סיכן שע׳ז ׳מהכל בו נ ת ב בשם הי״ם נ״ע )הוא מהיי׳ם בי ביוך> שמצוה
להתענות ביום שמת בו אביו או רבו .והמחבר כתב באויח היים כהלכות
תענית סימן תלם ח סעיף ז׳ ח׳ וט׳ דיני יום •ממת בו האב והאם בכל •מנה
וימנה וברמ״א נמצאו דינים לענין זה בכמה וכמה מקומות.
י

גם לומר כדיימ ביום זה הוא מנהג יימן והמגן אברהם בהלכות ת פ ל ה
בסימן קל״כ ס״כ ב׳ כתב בשם רבנו מאיי מיאטהענבורג שהי״צ יש לו נ ל
הקרישים •מל אייתו יום אפילו קדיש ימל פדלים ושל שיי השירים ושל רות
עכ״ל .ולהדליק נר נשמה גם בן לא מהדימים מקרוב באו ,שהרם״א כתב
בהלכות י״כ סימן ת״ר ס׳ ד׳ בימם הבל בו שעושין ביום הבפורים נר נשטה
לאביו ולאמו ,ובודאי גס ביום שמת בו אביו או אמו הדליק כל אחד ואחד
נר ניממה.

יסודו ומקורו של יום מיתת האב והאם מדי שנה בשנה
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כל זה כתבתי יען יממנתב עהי אחד הנראה משבוע לשבוע פה באר»ן
הונגריאה ונכתב בימפת הארין נ ה  :לפני איזה ירחים שרבני אננליאה היו
אומרים שיום שמת בו האב או האם מדי •מנה נימנה לא נזכר בימום מקום
ל א בתלכוד ואף לא בקדמאי ונם הרב המחבר ׳מלחן ערוך אימר חי במאה
הימימ עשיה לא ידע ממנו כלום כי לא הזכירו אף לא פעם אחת ,ואני לא
ראיתי ־בריהם רה כה ש נ ת נ מנתב עתי הנ״ל ואם הכותב שם הבין א ת
דבריהם אז שנגה שיצאה מלפני השליט היא ני נרייתא ערוכה היא ושמואל
שהיה כן האמוראים הראשונים אכר •מנדר מאותו היוכ ואילך ומן קדמאי נראה
ברור ׳ממאז וכקדם כנהג ישראל הוא להתענות ולהתאבל על האב ועל האם
מדי ימנה בשנה כיום ׳מהלכו לעולמם ולא מן המאה השש־ או הימבע עשרה
הוא ,וכעולם קיימו ביימראל מה ׳מאמרו רבותינו בבד את אביך ואת אמך
כבדם בחייהם ובמותם וככבדים את האבות לאחר שהלכו לעלמא דפימוט.
וזכותם יגן עלינו ועל כל כל יימראל א״ס~ .

