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Pélé Yoets

Avélout - Le deuil - Aleph

אבלות על חרבן בית המקדש הוא דבר התלוי במעשה, ובפרט
בזמן בין המצרים, ביום ובלילה לתן אפר במקום הנחת

תפלין ולישב אצל המזוזה ולומר סדר תקון חצות. אמנם
לא המעשה הוא העקר, רק צריך להיות עין במר בוכה ולב

נשבר ונדכה, כאבל אם קודר יאנח בשברון מתנים על צער
השמים, והכל לפי הידיעה ולפי רב האהבה ולפי זכות

הנשמה. והן אמת כי דלונו מאד ואין אתנו יודע מה חסרנו
ומה אבדנו ומה גרמנו בעוונותינו הרבים ומהו גלות

השכינה ועד היכן מגיע צערה וצער העליונים והתחתונים,
על זה ידוו כל הדוים, מכל מקום כל אדם אינו חיב

אלא כשעורו, ויציר בעצמו כאלו אמו חגורת שק, לובשת
שחרים ומתעטפת שחרים, צועקת מרה קול ברמה, מנהמת
כיונה. מה הלשון אומרת (סנהדרין מו, א) קלני מראשי קלני
מזרועי. בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי (ישעיה א ב). וכזאת
וכזאת החי יתן אל לבו דברים הממררים את הלב, וישפך את
נפשו בקול יללה, אולי יזכה ויראה בנחמת ציון ובבנין בית
מקדשנו ותפארתנו, שיבנה במהרה בימינו אמן:

וממוצא דבר אתה תשמע כמה רע ומר המעשה שעושים קצת
אנשים או נשים, שמתועדים יחד לשמח בשמחת מרעות בלילי

מוצאי שבת ובשאר לילות, ובפרט בלילות החרף,
ומרבים בשמחה של הבל, אוכלים ושותים ומנגנים ומשוררים

שירי עגבים ושירי עכו''ם. אוי להם, אהה עליהם, כי בלי ספק
השמחה לתוגה יהפך להם, או בעולם הזה או בעולם

הבא, אם לא יתנו לב לשוב, כי מלבד כמה אסורים שעושים
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מושב לצים ונבלות הפה בשירי עגבים, ואמרו רבותינו ז''ל
(סוטה מח א) אדנא דשמע זמרא תעקר, עוד בה,

כי ''כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו'' (משלי יז, כה), כי
יאמר הקדוש ברוך הוא אוי, בנים אכזרים קול ברמה

נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה (ירמיה לא יד),
והיא כבתולה חגורת שק,

''וה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו, שאוג ישאג על נוהו''.
ומלאכי שלום מר יבכיון, וכל צבא המרום במרום צדיקים
וחסידים ומשיח צדקנו בוכים ומתאוננים, והכל על חרבן בית
המקדש שנחרב בעוונותינו, ואנחנו באותו עת נהיה יושבים
ומשוררים, ששים ושמחים בשמחת מרעות, אין זה כי אם רע לב
וסמיות עינים. מי האיש הירא ורך הלבב בשמעו כדברים האלה
יתן אל לבו שלא לילך עוד בשמחת מרעות כזה ובסעדת
הרשות, רק בכל עצב יהיה מותר, ולא ישמח אלא בשמחה של
מצוה, ובזה ישמח ישראל בעושיו:

ובכלל מצות אבלות הוא כי ימות לו מת שחיב להתאבל עליו,
שישמר לקים דיני אבלות על מתכנתם, כמו שתקנו חז''ל,
כמפרש בשלחן ערוך (יו''ד סי' שמב). ורבים מעמי הארץ

לא ידעו להזהר מחמת חסרון ידיעה, ולומדים דברי תורה
ונועלים סנדל של עור ומבקשים להסיח דעתם מן האבלות.

ולו חכמו ישכילו, כי בזמן שמדת הדין מתוחה עליו צריך
לזהר ביותר לקים כל דבר כתקונו ולקבל עליו דין שמים,

ובכה יבכה שלשה ימים לבכי, יתאונן אדם חי גבר על
חטאתיו, וכל שבעה ימים יתעסק בהספד לספר שבחי המת
וכל אשר נמצא בו דבר טוב, וילמד בדיני אבלות או בדברים

הרעים, באפן שלא יסיח דעתו מן
האבלות, שהרי אסרו לשוח אפלו שיחת הילדים כדי שלא יסיח
דעתו, וכאשר יקים דברי חכמים מבטח לו שלא יוסיף לדאבה
עוד. וראוי לכל אדם כי מתרע בה מלתא, חס ושלום, שיבקש
ספרי דיני אבלות. ואם אינו יודע בלשון הקדש, יבקש ספרי לעז,
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כגון שלחן ערוך בלעז וספר ''מעם לועז'' פרשת ויחי וכדומה.
וזה כל האדם, שיבקש לדעת את אשר יעשה כדת מה לעשות
מפי סופרים או מפי ספרים, ולא יעבר על דעת קונו, ובזה יהיה
השמחה במעונו:
ובפרט על אביו ואמו ראוי להראות אבלות יתרה כל שנים עשר
חדש, ולא יכנס לשום שמחה ולשום סעדה, ולא ילך לבקר

לשום אדם לא בשבתות ולא במועדים, ומתוך כך ירבה
ללמד למנוחתם ולעלוי נשמתם, ולא ילך לטיל כלל, ולעולם

יחשב: אולי הם בצער, ואיך אהיה אנכי בנחת. ולא יאמר
אדם מה יתן ומה יוסיף בהתאבלותי עליהם, האם בזה

אוכל להשיבם לא כן, אבי שהרי אמרו באגדה, הביאה
הרמב''ן ז''ל בספר תורת האדם (דף כז ב), שאמר משה רבנו

עליו השלום
ליהושע, יהושע, לבש עלי שחורים ותתכסה שחורים והזהר
בכבוד עלובה זו, עין שם. משמע שהוא כבוד לנשמה כל מה
שמראין אבלות על פרידתה אבל יזא יעשה כמנהג איזה
מקומות שלובשין בגדי חל בשבת, לא יעשה כן אפלו בשבת
שבתוך השבעה, לפי דברי רב האר''י ז''ל אשר מפיו אנו חיים.
יאחז צדיק דרכו דרך הקדש, כי כל דרכיו משפט ודבריו חיים:
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