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ולעוד סניפים כדי להתיר .וכש"כ כאן שיש
מקרים של אנשים הרשומים לטיסה וברגע
האחרון ירדו מהמטוס ,בודאי שכדי להתיר
אשה זו צריך בי "ד .ועי"ע שו "ת היכל יצחק
]לרה"ר הגרי"ה הרצוג סי' כ"ט[ .ובשדי חמד
]מע' אבלות סי' ר'[ שאוסר אבלות כל זמן
שאין עדות ברורה למיתה )ועי "ש שמיקל
לעתים דוקא במשאל"ס(.
‰˜ÒÓ

במקרה הנוכחי האשה לא דרשה להתירה

להינשא )ואולי גם לא תדרוש להתירה מכיון

שאינה שומרת מצוות( .המשפחה רצתה
לשבת 'שבעה' מייד לאחר האסון .אולם
האשה עדיין בחזקת אשת איש ,כיון שלא
נקבע מות בעלה עפ"י בי "ד ,אלא רק עפ"י
רשומי נכרים שהם בגדר אומדנא .וע"כ כיון
שהאשה עדיין לא הותרה אין למשפחה
לשבת ולהתאבל.
וזמן מה לאחר האסון ,ישבו באמריקה
בתי דין ,והתירו נשים עפ"י האומדנות
והבירורים שהיו לפניהם .ואז עליהם לשבת
'שבעה' ולומר קדיש.
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מי שאביו נפטר לאחר השקיעה ולפני
צאת הכוכבים )=בין השמשות( ,איזה יום
יקבע ליום הזכרון לאביו ,יום שלפני
השקיעה או יום שלאחריה?
˙˘‰·Â

נהגו הרבה מנהגים ביום הזכרון .תפילה,
לימוד ,אמירת קדיש ,הדלקת נר נשמה
ועוד .חלק מהמנהגים מתחילים כבר
בשבת שקודם יום הזכרון .מכולם בימינו
)שכמה אבלים אומרים קדיש( ,הבעייתי ביותר
הוא התענית ביום הזכרון שקשה לנהוג
בה שני ימים רצופים .בשאר הדברים
כתבו האחרונים ]גשר החיים פל"ב סי"ב[
שינהגו בשני הימים.
בס' לקט יושר ]חלק ב' )יו "ד( עמוד צ"ח
ענין א'[ כתבdreny jxc xn`y ipxekf" :
)=בעל תרוה"ד( ea zny meia oiprzn jkl
`) elfn el rxzi`c meyn eiaוכ "כ בתרוה "ד

ח "א סי' רצ"ג(dpy lka znd oipcy xn` mbe .
 ."hren xacובס' חסידים ]סי' רל"א[ כתב
שני טעמים ,טעם ראשון משום צער
המאורע ,וטעם שני משום שאב ובנו הם
כגוף אחד .ונראה שטעמו השני מקביל
לטעמו הראשון של הלקט יושר .ומשום
שהאב והבנו נידונים ביום זה.
והנ "מ בין הטעמים היא ,שאם משום
דינו של הנפטר עדיף להקדימה מאשר
לאחרה .כפי המבואר בטור לגבי תעניות
קודם ר "ה ]או"ח סי' תקפ"א[fpky`a oibdep" :
'x yxcnn dfl jenqe .d"xra mlek zeprzdl
ike ,oey`xd meia mkl mzgwle :`negpz
oey`x `l` `ed e"h `lde `ed oey`x
qn zaiigy dpicnl lyn .zepeer oeaygl
.ezeabl liga dil` `a el epzp `le jlnl
ilecb e`vi ze`qxt dxyra dil` axwzpyk
ozil dn epl oi` :el exn`e ,ez`xwl dpicnd
e`vi xzei axwzpy oeik .yily mdl gipd ,jl
.ipyd yily mdl gipd ez`xwl xird ipepia
hix
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,ez`xwl xird ipa lk e`vi xzei axwzpyk
ipa ,d"awd df jlnd jk .lkd mdl gipde
lk zepeer milbqny l`xyi el` dpicnd
mdl xzeene oiprzn milecbd d"xr .dpyd
oiprzn mipepia mini 'ia ,mdizepeer yily
oiprzn lkd d"ia ,miyily 'a mdl xzeene
miwqer d"i i`vena .lkd mdl xzeene
jkl zepeer oiyer oi`e alele dkeq zevna
 ."zepeer oeaygl oey`x oey`x h"i `xewואף
לטעם השני שהזכיר בספר חסידים ולטעם
הראשון של הלקט יושר שאף הבן נידון בו
או נפקד על עוונו ,נראה שהקדמת התענית
עדיפה ,ומאותו טעם של הקדמת תרופה
למכה .וכ "נ ממנהג סדרי התפילה והתענית
בערב ר "ח שנועדו לתשובה על העבר
ולהכנה לחודש חדש .לעומת זאת לטעם
של צער המאורע נראה שאין נ "מ בין
תענית ביום הראשון או ביום השני.
לאחר
ֵ
ובתחילה ,היה נראה לי שעדיף
משום] "incwn `l zeprxet inecw`" :מגילה
ה' ע"א[ .אולם נראה שאין כלל זה קשור

לכאן .כלל זה נאמר במקום שאי אפשר
לקיים ביום הקבוע ,וצריך לאחרו משום
שהוא מחמת פורענות ,אבל לא כהכרעה
לספיקא דיומא.
וע "כ כאן ראוי להתענות ביום הראשון,
וכן לעלות לקבר ביום הראשון .וכ "כ בגשר
החיים ]שם[ ,ובצרור החיים ]לגר"מ אליהו,
סעי'  .[161ובפני ברוך ]סי' ל"ט סל"ט[ הביא
שתי דעות .האחת שעדיף ביום הראשון כפי
שכתבנו .והשניה עפ"י שו "ת "דודאי השדה "
]סי' צ"ט[ ומשום שעדיף לנפטר שיאמרו
קדיש לאחר שעלה במדרגה ,ומשם האג"מ
]יו"ד ח"ג סי' קנ"ט[ משום שביום הראשון
היה חי כמעט בכולו .וכאמור ,האחרונים
כתבו שבשאר המנהגים ינהג בשני הימים.
כן הביא בגשר החיים מתשו' החת "ס ]או"ח
סי' קס"א[ שיש שנהגו כלל לא להתענות
במקרי ספק.
וע "ע בשיורי ברכה ]סי' שע"ו אות ו'[ ובס'
לשון חכמים ]ח"א סי' ט"ז[.
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האם מן הראוי שנשים תצאנה לבית
קברות להלויות או לאזכרות?
˙˘‰·Â

א .בתלמוד בבלי ]סנהדרין כ' ע"א[ :הובאה
ברייתא מתוספתא ]פסחים פ"ג הי"א[epz" :
dhind xg` z`vl miyp ebdpy mewn :opax
iax .ze`vei Ð dhind iptl ,ze`vei Ð
dhind iptl miyp mlerl :xne` dcedi
ezhin xg` `viy ceca epivn oky ,ze`vei
kx

 ."xpa` lyופרש רש "יxne` dcedi 'x" :
epivn oky ,ze`vei dhnd iptl Ð mlerl
`wlq i`e ,xpa` ly ezhn xg` `viy ceca
jldl cecc digxe` ,dhnd xg` miyp jzrc
 ."?miypd mrהמחלוקת אינה ‡ Ìנשים
יוצאות ,אלא  ÔÎÈ‰הן יוצאות בהוצאת
המת ,לפני המטה או לאחריה.
ובתוספות ]שם ד"ה נשים[ כתבו לגבי
יציאתן לפני המטה`ed xrv zryc oeikc" :
] inlyexiae .xedxdl yginl `kilסנהדרין
פ"ב ה"ד[ iptl xn`c o`nl `ki` ,ibilt

