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בתחילת פרשתנו מסופר כי תהליך האבלות של אברהם על שרה אשתו כלל מספד ובכי (כג, ב). לאחר 
מכן היה על אברהם לקום מאבלו ולטפל בקבורתה. על "קימה" זאת אומר הכתוב בקצרה "ויקם אברהם 
מעל פני מתו, וידבר אל בני חת" (שם, ג). רבי אברהם סבע, פרשן ספרדי בן המאה הט"ז, מעיר בחיבורו 
"צרור המור", כי לכאורה הכתוב לא היה צריך לומר "מעל פני פני פני פני מתו", ודי היה לומר "מעל מתו". מכאן 

מגיע רבי אברהם סבע למסקנה:  
הואיל ונאמר באברהם אבינו כי לאחר מות שרה 'ויקם אברהם מעל פני מתו' וכו', עלינו 
לדייק בלשון הכתוב האומר 'מעל פני פני פני פני מתו' … להודיענו מה שאמרו רז"ל ביוסף 'ויבך עליו 
וישק לו - זו נשיקה של פרישה, מכאן שחייב אדם לנשק מתו', ולכן אמר בכאן מעל פני 

מתו.1  
יש לשים לב לעובדה שהמדרש המובא בציטוטו של ר"א סבע, נוקט בדבריו לשון חובה. נראה אפוא 
מדבריו כי נשיקה לפרידה מן הקרוב המת היא חובה של כבוד אחרון ואינה עניין של רשות, והוא 

מסתמך לצורך כך על הנאמר אצל יוסף בפרידתו האחרונה מאביו.2 
עניין זה מוזר ומפליא, משום שלפי המקובל בידינו היום, לא רק שאין חובה לנשק את המת לפרידה, 
אלא שהדבר אסור. כך קובע למשל ר"א דאנציג:3 "לא ינשק אדם את ילדיו שמתו … כי הוא סכנה 

גדולה".4 
הבודק במקרא עצמו יראה, כי לא יעלה בידו כל רמז של פסול לנוהג הנשיקה לפרידה מן המת. להפך, 
נראה כי נוהג יפה הוא, שכן כך נהג יוסף בהיפרדו מיעקב אביו: "ויֹפל יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק 
לו" (בר' נ, א). ולפי המובא במדרש, יוסף הולך במעשהו זה בעקבות אביו יעקב, שנשק את יצחק אביו 
לפני מותו, והדבר נחשב לו לזכות מיוחדת במינה. כך גם למד הדרשן בבראשית רבה5 מדברי יצחק 

                                                           
* על נושא זה ראו הרחבת דברים במאמרי: נשיקת המתים - לגלגוליו ותהפוכותיו של מנהג", תרביץתרביץתרביץתרביץ סה (תשנ"ו), עמ' 

508-483. ואת הערותיו  של אלימלך הורוביץ, על נשיקת המת הים-תיכונית, תרביץתרביץתרביץתרביץ סז (תשנ"ז), עמ' 134-131. 
1  צרור המור מהד' יוסף אלנקווה, ירושלים תשמ"ה (נדפס לראשונה בויניציאה רפ"ב), פרשת חיי שרה, ד"ה "ואמר ויקם 

אברהם" עמ' צט. וראו גם דבריו לפרשת ויחי, שם, עמ' רס"ג: "'ויפל יוסף על פני אביו...וישק לו' - מכאן אמרו זו 
נשיקה של פרישות. מכאן שצריך אדם לנשק את מתו על פרישותו". 

2 אמנם ראוי להעיר כי בנוסח ב"ר שלפנינו אין מופיע מדרש זה, אלא נוסח דומה מעט, שאין בו איזכור לענין הנשיקה 

למת בכלל ולעניין נשיקת יוסף בפרט, ראו ב"ר ת"א עמ' 118. נראה כי המקור לדברי ר"א סבע אלו הוא מנוסח בראשית 
רבתי מהדורת ח' אלבק,ירושלים ת"ש, עמ' 752: "'וישק לו - מלמד שצריך אדם לנשק את מתו על פרישתו". 

3  בספרו "חכמת אדם", הלכות אבילות, כלל קנז סעיף ח. 

     וראו גם: ר' יהודא בר' שמעון אשכנזי, באר היטבבאר היטבבאר היטבבאר היטב על שו"ע יו"ד, אמסטרדם תקכ"ט, סימן שצ"ד אות א; פתחי תשובהפתחי תשובהפתחי תשובהפתחי תשובה 

4

על שו"ע יו"ד, סימן שצד אות ד; ר' צבי הירש בן עזריאל, עטרת צביעטרת צביעטרת צביעטרת צבי - ספר בית לחם יהודא, (על שו"ע יו"ד), פולנאה 
תקנ"ח, סימן שלט אות ו; ר"ש גאנצפריד, קיצור שולחן ערוךקיצור שולחן ערוךקיצור שולחן ערוךקיצור שולחן ערוך, סימן קצז, סעיף ז; ר' יקותיאל יהודה גרינוואלד, כל בו כל בו כל בו כל בו 
על אבלותעל אבלותעל אבלותעל אבלות, ניו יורק תשי"ז, כבוד המת, סעיף ה, עמ' 43; ר"ג ציננער, נטעי גבריאל נטעי גבריאל נטעי גבריאל נטעי גבריאל, ניו-יורק תשנ"ג, פרק ד סעיף יז, 

והע' לד בעמ' 40; ד"ר הרמן, יהדות ---- מדריך למסורת ולמנהגים בחיי המשפחה מדריך למסורת ולמנהגים בחיי המשפחה מדריך למסורת ולמנהגים בחיי המשפחה מדריך למסורת ולמנהגים בחיי המשפחה, ר"ג תשנ"ד, עמ' 64. 
5  פרשה סה, מהד' תיאודור-אלבק עמ' 740. 
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ליעקב "'גשה נא ושקה לי בני' (בר' כז, כו) - אמר לו את נושקני בקבורה ולא אחרים". ואין ספק כי 
מדרש זה מעיד כאלף עדים על כך שבימי בעל-הדרשה לא ראו כל גנאי בנשיקת-המתים לפרידה. 

ראיה נוספת נמצאת במעשה רב המובא בתלמוד הירושלמי (שבת, ב, ז; ה ע"ב), כי לאחר פטירתו של ר' 
אליעזר "חלץ רבי יהושע את תפיליו, והיה מגפפו ומנשקו ובוכה ואומר 'רבי, רבי, הותר הנדר רבי, רכב 
ישראל ופרשיו'".6 עוד אנו מוצאים במדרש האגדה, כי חיבתו של ירמיהו לבני עמו שמתו בידי קלגסי 
בבל גרמה לו שיבוא לנשק את אברי המתים הפזורים שמצא בהיותו בדרכו בחזרה, לאחר שנבוזראדן 
לקחו "והוא אסור ָּב אִזִּקים" (יר' מ, א): "ובחזירה היה רואה אצבעות ידים ורגלים מקוטעות ומושלכות 
לדרכים, והיה נוטלם ומחבקן ומנשקן ונותנן לתוך טליתו".7 כך מבואר גם במדרש המתאר את אלה 
המשתוקקים לנשק את דמו של הצדיק:8 "הִעְורים מה היו אומרים מי יראנו דמו של זכריה, והחגרים מה 
היו אומרים, מי יתן לנו אותו מקום שהרגו לזכריה, ונחבקין ונשקין, הה"ד (הדא הוא דכתיב=זהו 

שכתוב) 'נעו ִעְורים  בחוצות' (איכה ד, יד)".9 
בניגוד גמור לכל האמור לעיל - מן המקרא ועד למדרשים המאוחרים - אנו פוגשים באשכנז של המאות 
י"ב-י"ג מסורת אחרת המנוגדת לגמרי לכל העדויות הקודמות. מקורה הברור הראשון הוא בדברי ר' 
יהודה החסיד. בצוואת ר' יהודה החסיד אות ד' נאמר:10 "לא ינשק11 אחד מבניו כשהוא מת, כי לא ישאר 
אפילו אחד". ובדומה לכך הנוסח המצוטט ע"י רבינו ירוחם, מדבריו של ר"י החסיד, בספר הכבוד:12 

"כתב רבינו יהודה החסיד ז"ל בספר הכבוד...אם אדם נושק לא' מבניו המתים לא ישאר א'".13  
בנוסח המצוי בספר חסידים בסימן רל"ו14 אף מפורט ומפורש כי בכלל האיסור גם נשיקת האם לבנים 
המתים, וששניהם אינם אמורים לנשק גם את בנותיהם המתות: "ולאדם שמת לו בנו או בת ולא ינשק 

אותם, ולא יניח לאשתו לנשק אותם, כי מקצרים ימי בניהם ובנותיהם, ויש למחות ביד האב והאם".15 

                                                           
6   וכל שכן אם יטען הטוען כי סיפור זה אנכרוניסטי הוא, ומאוחר לימי התנאים - שכן אז יעלה בידינו לומר כי אף בימים 

מאוחרים יותר לא ראו כל פגם בנשיקת פרידה זו .במקבילה שבבבלי סנ' סח, ע"א, לא מיוחסת נשיקה למת לא לרבי 
יהושע ולא לרבי עקיבא. 

7   פסיקתא דרב כהנא , מהדורת ד' מנדלבוים, כרך א, ניו יורק תשכ"ד, דברי ירמיהו, ט, עמ' 232. וראו גם איכה רבה, 

מהדורת ש' בובר, פתיחתא לד, ד"ה "על ההרים אשא", עמ' 83. וראה הנוסח בפסיקתא רבתי, מהדורת מאיר איש 
שלום, ת"א תשכ"ג, פרשה כ"ו, ד"ה "ויחזק הרעב בעיר", דף קלא, ע"ב. 

8   איכה רבה, שם, פרשה ד' [יד] עמ' 941. הנוסח הנדפס במדרש איכה שונה מעט, ואין ממנו ראיה ברורה לענייננו. ראו 

גם הערה ע"ז של בובר שם. אגב כך, מדברי הראב"ד בספרו תמים דעים,תמים דעים,תמים דעים,תמים דעים, מהד' ש' מאלצאן, ירושלים תשל"ד, סימן 
קפה, אנו למדים כי בפרובנס של ימיו היו שנהגו ליפול על עפר הקבר ולנשק עפר זה, והראב"ד טוען כי מקור מנהג זה 
הוא מביטוי הצער הנאמר בתלמוד הבבלי (כגון: בבא מציעא, קעא, ע"ב( כלפי המת: "מאן יהיב לן מעפריה". אבל 
כמדומני שעדות ברורה זו שלפנינו ממדרש האגדה יש בה כדי להוות מקור יפה יותר למנהג זה שנהג בפרובנס. גלגול 
מאוחר של מנהג זה, כפי הנראה, הוא מנהג אחר השריר וקיים עדיין גם היום: נשיקת המצבה. ראו: ר' חיים דוד 

אזולאי, ברכי יוסףברכי יוסףברכי יוסףברכי יוסף, או"ח, רכד, סעיף קטן ז'; ר' עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר,יביע אומר,יביע אומר,יביע אומר, ד, יו"ד, סימן לה. 
9   ואף הקב"ה בכבודו ובעצמו בא לעתיד לבוא לנשק את מתי ישראל, נשיקה שתזרוק בהם חיות חדשה לעולם הבא, 

כמבואר למשל בסדר אליהו רבה (תנא דבי אליהו), מהדורת רמא"ש, עמ' 12, פרשה ה, ד"ה מקים מעפר: "מתוך אותו 
הצער אין לו נחמה להקב"ה עליהן, אלא אם כן מעמידן על רגליהן מן העפר, [ומושיבן[ בין ברכיו, מגפפן ומנשקן 
ומביאן לחיי העולם הבא, לכך נאמר 'מקימי מעפר דל ומאשפות ירים אביון' וגו' (תה' קיג, ו)", כמו כן ראו שם פרשה 
יז, ד"ה שמעוני אחיי, עמ' 68 (למקורות אחרונים אלו ראו הערתו של א' וולפסון, בתוך: מחקרים בספרות הקבלה מחקרים בספרות הקבלה מחקרים בספרות הקבלה מחקרים בספרות הקבלה 

ובמחשבת ישראלובמחשבת ישראלובמחשבת ישראלובמחשבת ישראל לזכרו של א' גוטליב, עורכים מ' אורון וע' גולדרייך, ירושלים תשנ"ד ,עמ' 351-251, הע' 110(;  
ואף הטוען כי אין זו אלא מטאפורה מדרשית יודה בודאי כי אין המדרש בונה מטאפורה על פי מעשה שנאסר לעשותו    

על פי מנהג ישראל קדום. 
10   ספר חסידיםספר חסידיםספר חסידיםספר חסידים, מהדורת הרב ראובן מרגליות, ירושלים תשי"ז, עמ' י"א-י"ב. 

11  אמנם בנוסח אחר נאמר: "לא יאחוז" (ראו מהדורת מרגליות שם), אך גירסת "לא ינשק" היא המובאת בדברי רבינו    

ירוחם. 
12  על ספר הכבוד ראו: י' דן, הבסיס העיוני לתורת המוסר של חסידות אשכנזהבסיס העיוני לתורת המוסר של חסידות אשכנזהבסיס העיוני לתורת המוסר של חסידות אשכנזהבסיס העיוני לתורת המוסר של חסידות אשכנז, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, 

ירושלים תשכ"ד, עמ' 76-86, 85-95; הנ"ל, תרביץתרביץתרביץתרביץ ל (תשכ"א), עמ' 372 הע' 2; הנ"ל, חסידות אשכנז בתולדות חסידות אשכנז בתולדות חסידות אשכנז בתולדות חסידות אשכנז בתולדות 
המחשבה היהודיתהמחשבה היהודיתהמחשבה היהודיתהמחשבה היהודית, האוניברסיטה הפתוחה, ת"א תש"ן, יחידה 1, עמ' 831-731. 

13   רבינו ירוחם בן משולם, ספר אדם וחוה,ספר אדם וחוה,ספר אדם וחוה,ספר אדם וחוה, חלק חוה, נתיב כ"ח סוף חלק א, מהד' ויניציאה שי"ג, רלא ע"ד. 

14   מהדורת מרגליות עמ' רי. 

15  קטע זה מובא לאחר דיון ארוך, המזכיר גם שדים, ובהמשך נאמר כי "כשיפול לפניו יבקש מהקב"ה שלא יזיק לו 

(=השד) ואם בא לנשקו לא ינשק אותו." נראה כי פירושו של קטע זה הוא, כפי שהתפרש לבעל ה"פירוש" הנדפס שם 
באות ג', שאם המת בא לנשק אותו אדם "יהי' נזהר שלא ינשק האדם אותו". כלומר: כיון שהמת מנשקו - כבר לא יוכל 

האדם אלא רק להימנע מלהשיב לו נשיקה, כי בחיבור זה טמונה סכנה גדולה. 
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מן הנוסחים הללו של דברי ר' יהודה החסיד מובן, כי האיסור מוגבל לנשיקת בנו או ִּבתו המתים, ותחום 
סכנת הפגיעה הוא אך ורק לגבי בניו (ובנותיו) של המנשק. ברם, בהעתקתם של מחברים אחרים התגלגלו 
הדברים, והאיסור הורחב במשך הזמן והוחל על כל המתים. כך נראה מפירושו של אחד מחכמי אשכנז, 

שקבלה הייתה בידו מר"א מוורמס, בעל ספר הרוקח, בעניין נשיקת המתים:16  
'ויפל יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו' - קבלה מפי ר' אליעזר בן יהודה זצוק"ל שסכנה הוא 
לישק את המת, לפי שכשהוא מנשקו, המת מחבבו ומוליכו לבית עולמו, חוץ מן אב ואם, וכל 
אדם הנושק בנו לאחר מותו בידוע שכל בניו ימותו לו בחייו, לכך היה יכול יוסף לישק את אביו. 

ועוד, שהרי יעקב לא מת, כדאי' (כדאיתא=) פ"ק (=פרק קמא) דתעניות (=ה, ע"ב). 
ניתוח הדברים מעלה, כמדומני, שתי שכבות שנתגבבו זו על גבי זו. על הבסיס הראשוני של הדברים 
המיוחסים לר' יהודה החסיד: "וכל אדם הנושק בנו לאחר מותו בידוע שכל בניו ימותו לו בחייו" - נוסף 
אחר כך גם האיסור המורחב לנשק מתים בכלל. אם נקבל עדות זו כפשוטה, הרי שיש ליחס הרחבה זאת 
לר' אלעזר מוורמס בעל ספר הרוקח, תלמידו הקרוב של ר' יהודה החסיד. לפי נוסח הדברים המובא כאן 
בשמו, הרי ש"סכנה הוא לישק את המת", ואין בדבריו הבחנה בין מתים שמותר לנשקם למתים שאסור 
לנשקם, פרט להיתר המיוחד לנשק אב ואם גם לאחר מותם - שיש לבארו בנפרד כדלהלן. תחום סכנת 
הפגיעה לפי נוסח זה של דברי ר"א מוורמס גם הוא מיוחד ושונה ממה שראינו עד כה ממסורות 
המיוחסות לר"י החסיד עצמו. לכאורה, הפגיעה עליה מדובר היא אישית - למנשק עצמו, שכן לפי עדות 
זו טעם האיסור לנשק את המתים הוא "לפי שכשהוא מנשקו, המת מחבבו ומוליכו (=את המנשק!) לבית 
עולמו". מאידך, שרדו במסורת אחרונה זו גם דבריו המקוריים של ר"י החסיד, בנוסחם הראשון, הרואה 
בנשיקת המתים איסור החל רק על נשיקת הבנים, ותחום חלות סכנת הפגיעה לפי זה יהיה רק על אחי 

הנפטר. והוא שנאמר בהמשך: "וכל אדם הנושק בנו לאחר מותו בידוע שכל בניו ימותו לו בחייו".17 
נראה אפוא, כי ברקע ההיתר המיוחד לנשק אב ואם עומד ניסיון-תירוץ למנהג האמור, המוקשה מפשוטו 
של מקרא, אשר מתיר לכאורה נשיקה לפרידה מן המת (=יוסף לאביו), ושעל כן הוסבר כי גם אם אסורה 
נשיקה זו לכל המתים (כפי שנמסר בשמו של ר"א מוורמס) הרי אב ואם שונים. ברם, כיוון שנמסר לנו 
בנוסח האחרון גם טעם החשש לפגיעה שעלולה להיגרם למנשק עצמו, שמתוך חיבתו ימשכנו המת 
אחריו לבית עולמו - הרי אנו עומדים תמהים: וכי אין אביו ואמו של אדם אוהבים אותו? אם כן מדוע לא 

קיים החשש שמא גם הם יוליכו אותו עמם לבית עולמם.18 
בכך משתקף באופן ברור, כך נדמה, המתח הקיים בין המקורות הסמכותיים הקדומים, לבין מנהג חדש 
שחדר לתוך חיי הקהילה לאיטו, תוך כדי חיכוך ו"שיוף" הנדרשים ממנו כדי שלא יעמוד בסתירה גלויה 
מול המקורות הללו. ברם, יש וכוחו של מנהג חדש גובר והולך עד כי הוא מקנה לו יכולת עמידה גלויה 
לגמרי כנגד פשוטם של המקורות-המקראות. במקרים כאלו הפרשנים יוצאים בד"כ בפרשנות חדשה 
למקורות הרשמיים - פרשנות שתסיר את המתיחות הקיימת בין המנהג למקורות. כמדומני שגם שלב זה 
משתקף יפה במקור האחרון שראינו, שכן לאחר שהוסבר (כמבואר בדברי ר"א מוורמס) כי נשיקת כל 
המתים אסורה חוץ מנשיקת אב ואם, גבר כנראה החשש מנשיקת המתים, עד כי נרתעו לגמרי גם מלנשק 
אב ואם שנפטרו. בשלב זה כבר לא יכלו הפרשנים לומר כי נשיקת יוסף לאביו הייתה מותרת לגמרי, 
ולנמק זאת בטענה שאין סכנה בנשיקת אב ואם, כפי שנאמר קודם, ולכן הועלה הסבר חדש הנשען על 

הנאמר בתלמוד (בבלי תענית ה, ע"ב), שיעקב אבינו כלל לא מת.19  
חיזוק מסוים לטענה, שבדור תלמידי ר"י החסיד כבר החמירו יותר באיסור זה ונהגו שלא לנשק מתים 
כלל, אפילו אב ואם, אפשר להביא מהתייחסות אחרת לנשיקת יוסף לאביו, המצויה בכתבי ר"א מוורמס.  

 
 
 

                                                           
16  פירוש רבינו אפרים ב"ר שמשון וגדולי אשכנז הקדמונים על התורהפירוש רבינו אפרים ב"ר שמשון וגדולי אשכנז הקדמונים על התורהפירוש רבינו אפרים ב"ר שמשון וגדולי אשכנז הקדמונים על התורהפירוש רבינו אפרים ב"ר שמשון וגדולי אשכנז הקדמונים על התורה, מהדיר על פי כ"י י' קלוגמאנן, א', ירושלים   

     תשנ"ג, עמ' קסח, ד"ה ויפל. 
17  וראו נסיון ההרמוניזציה בין המקורות של ר' יוסף יצחק לרנר, שמירת הגוף והנפש, שמירת הגוף והנפש, שמירת הגוף והנפש, שמירת הגוף והנפש, ב', ירושלים תשמ"ח, עמ' תקעט, 

סימן קצז, אות ב: "ומבואר מדבריו דסכנה לישק כל מת, אלא דהסכנה הכי גדולה היא בנשיקת הבן". 
18  התייחסות אחת מפורשת לבעיה זאת מצויה בתלמוד, והיא דווקא סותרת הנחה זאת. בבבלי ברכות יח, ע"ב, מסופר על 

אבוה דשמואל המת, שאמר לבנו שמואל החי, כי בוכה הוא על שום שראה כי "דלעגל אתית" )=אליו, אל עולם 
המתים(". 

     המעיין בסוגיית התלמוד שם יראה, כי אין הדברים פשוטים כפי שהם נשמעים מעיון ראשון, ראו על כך ח' מיליקובסקי, 

19

מדרש האגדה - מציאות או מטאפורה, מחניים,מחניים,מחניים,מחניים, 7, תשנ"ד, עמ' 73-43 . 
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ר"א מוורמס פותר בעיה זו בדרך חדשה ונועזת מאוד, וזו לשונו:20  
ולכך הרואה את דמות המת או שד לא ינשק, שהשד לא יהיה אלא לאדם סכנה. וכתיב 'ויפל יוסף 
על פני אביו ויבך עליו וישק לו'...כאילו אומר למה לי חיים, ומדה כמדה עשה לו. כי יעקב אמר 
'אמות הפעם אחרי ראותי פניך' (בר' מו, ל), וכיון שנאסף נשקו כאילו אהי' כמוך - מי יתן 

נשמתו עם נשמתו.  
דרך-פתרון מיוחדת זאת היא היחידה שטוענת במפורש כי אכן לא הייתה נשיקה זאת של יוסף לאביו 

אלא מעין "נשיקת התאבדות", שנגרמה מחמת חולשת הדעת שגברה עליו באותה שעה.21 
המסקנה היא על כל פנים,  גם על פי דברי הקבלה בשמו של ר"א מוורמס בפירוש הנ"ל וגם על פי דברי 
ר"א מוורמס ב"חכמת הנפש", כי יש להיזהר מלנשק נשיקה של פרידה לכל המתים,22 לרבות אביו ואמו 

שמתו.  
מצינו מקור נוסף הפותר את הקושי הנובע מנשיקת יוסף ליעקב, בטענה שיעקב אבינו לא מת. כך נראה 
מן הנוסח בפירוש התורה שנדפס לא מכבר על פי כ"י אוקספורד 862, לאחד מחסידי אשכנז שלא נודע 
שמו:23 "וישק לו - כל המנשק (מתיר) [מתים] מתים בניו, אך יעקב לא מת, שפתותיו דובבות".24 עדות זו 
מעניינת במיוחד משום שהיא משלבת באופן לא-חלק את השכבות הנ"ל, עליהן הצבענו. מחד, הרי נאסר 
כאן לנשק לכל המתים, אך מאידך נאמר מיד אחר כך, שתחום סכנת הפגיעה הוא אך ורק בבניו של 

המנשק! 
לאור זאת מובן מדוע היה חייב בעל הפירוש הנ"ל לבחור בפתרון ש"יעקב לא מת", משום שבשלב זה 
כבר לא ניתן לתרץ שמותרת הנשיקה לאב ואם, שהרי המנהג כבר אסר זאת, וכמו כן לא יכול בעל פירוש 
זה לומר, כפי שאומר ר"א מוורמס ב"חכמת הנפש", שיוסף היה באותו רגע כ"מתאבד", משום שלפי 
דבריו תחום הפגיעה של המנשק מת אינו בו עצמו, אלא בבניו - נמצא אם כן שיוסף לא יהיה 
כ"מתאבד", אלא חלילה כרוצח בניו! דבר שכמובן שוב לא יוכל לעלות יפה כ"מידה כנגד מידה" מול 
דברי יעקב "אמותה הפעם אחרי ראותי פניך", והוא גם דבר שאינו עולה על הדעת, שמחמת אהבתו 
לאביו יפקיר יוסף את בניו למיתה!25 לא נותר אפוא לבעל פירוש זה אלא התירוץ שיעקב אבינו לא מת.26 
 
ד"ר אדמיאל קוסמן 
המחלקה לתלמוד 

 

 

                                                           
20  בספרו חכמת הנפשחכמת הנפשחכמת הנפשחכמת הנפש, עמ' סח. 

21  על איסור ההתאבדות במסורת היהודית באופן כללי ראו יחזקאל ליכטנשטיין, איסור התאבדות – עיון הלכתי הסטורי 

להשתלשלותו של איסור ההתאבדות במהלך הדורות, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אונ' בר-אילן, רמת-גן תשנ"א.  
22   כבר בדברי ר"א מוורמס עצמו  בספרו הנ"ל (שם), ניכר כי ידוע היה לו גם הנוסח המקשר את אלמנט הסכנה הכרוך 

בנשיקה זו, דווקא לאחים של הילד הנפטר, שכן בהמשך שם הוא אומר: "ומנשק לבנו ולבתו לאחר מותם סכנה לכל 
אחים ואחות שמקרב מיתתם". ועוד מוסיף אחר כך: "אב ואם אחים ואחות שכל מי שרואה בחלומו שהמת מנשקו רמז 

שמת אוהבו כאילו אומר יש לשלוח לי מאוהביך אחד". שוב ניכרת התערבבות המסורות השונות זו בזו. 
23   י"ל בב"ב תשל"ט, בכותר: "פירוש הרוקח על התורה לאחד מרבותינו בעלי התוספות תקיפי קדמאה ה"ה רבינו אלעזר 

מגרמייזא הנודע בשם בעל הרוקח ז"ל ".אבל כבר העמידנו י' דן בקרית ספרבקרית ספרבקרית ספרבקרית ספר נ"ט (תשמ"ד), עמ' 446, על כך שאין זה 
פירושו של ר"א מוורמס, אלא של חכם אנונימי אחר מחוג חסידי אשכנז. 

24   שם, בראשית, עמ' שלא, ד"ה וישק. 

25  אך ראו לעומת זה את דברי יהודה לאביו בבר' מב, לז, ודברי האגדה החריפים, העולים נגד יהודה בבראשית רבה 

פרשה צ"א, מהד' ת"א עמ' 2311 ובהערות שם, ומבוכת הפרשנים שנאספו ב"תורה שלמה" ע"י רמ"מ כשר, חלק 
שישי, כרך שביעי, ניו יורק תש"ח, עמ' 1590, אות ק"ג. 

26  יש לשים לב לעובדה, כי בכל המקורות הללו מחוג חסידי אשכנז לא עולה הקושיה מן הירושלמי שבת הנ"ל, על 

מעשה הנשיקה לפרידה מרבי אליעזר של רבי יהושע, שאינה עולה יפה לפי כל התירוצים הנ"ל .ואכן, כשעולה הענין 
לדיון בדברי האחרונים, נדחקים הם לומר כי לאדם גדול בתורה מותר לנשק אפילו אינו אביו. ראו למשל: ר' נסים 
אברהם אשכנזי, נחמד למראהנחמד למראהנחמד למראהנחמד למראה על הירושלמי, חלק ב', שבת דף יא, ב, ד"ה ונסתלקה, שמדבריו נראה כי חלות האיסור 
אינה אלא על נשיקת הבנים המתים בלבד. מאידך גיסא מדגיש הוא כי בודאי מותר לנשק ולחבק צדיק במותו, ומכאן 
נראה כאילו מפקפק הוא בהיתר הנשיקה לשאר מתים שאינם צדיקים דווקא. וראו גם: ר' שלום מרדכי שבדרון 
(המהרש"ם מברז'אן) בהגהותיו על ספר חסידים, שנדפסו במהדורת ספר החסידים שהוציא ר' ח"ד לויפער, ירושלים 

תשנ"ב, עמ' ס' (מיספור שני), וכן רי"י לרנר, שמירת הגוף והנפששמירת הגוף והנפששמירת הגוף והנפששמירת הגוף והנפש, אות ג' שם. 


