
י"ט אב תשע"ז שישי יום  

 

 דיני שמיעת קול זמר וקריעה על ערי יהודה וירושלים

 

 נאמר בגמרא סוטה דף מח עמוד א':

משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות שנאמר )ישעיהו כד, ט( בשיר לא  מתניתין
ישתו יין וגו' משמתו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים משחרב בהמ"ק בטל השמיר 
ונופת צופים ופסקו אנשי אמנה מישראל שנאמר )תהלים יב, ב( הושיעה ה' כי גמר חסיד 

חרב בהימ"ק אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל וגו' רשב"ג אומר העיד ר' יהושע מיום ש
לברכה וניטל טעם הפירות ר' יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות ר' שמעון בן אלעזר אומר 
הטהרה נטלה את )הטעם ואת( הריח המעשרות נטלו את שומן הדגן וחכמים אומרים 

 :הזנות והכשפים כילו את הכל

ן למדנו שאיסור שמיעת שיר תלויה בהיעדרות מהיכ? )וממאי דמשבטלה סנהדרי כתיב גמ'

זקנים משער שבתו ")איכה ה, יד(  :דאמר קרא ,אמר רב הונא בריה דרב יהושע( הסנהדרין?
אמר (. זקנים, כלומר חכמים, כשהם נעדרים גם בחורים שובתים מנגינתם) "בחורים מנגינתם

שירה ) אמר רבא זמרא בביתא (,תיעקר ירהשאוזן ששומעת ) אודנא דשמעא זמרא תעקר :רב

חרב  ,קול ישורר בחלון")צפניה ב, יד(  :שנאמר (,חורבן במפתן הבית) חורבא בסיפא (בבית
 .אמר ר' יצחק בית המסובך בארזים "?כי ארזה ערה( "מה פירוש) מאי  ".בסף כי ארזה ערה

מתחיל אמר רב אשי שמע מינה כי  .מתרועע – אלא אפי' בית המסובך בארזים ?עיר הוא
 (,מאיסקופת הבית ופתחיו מתחילפירש רש"י: ) בסיפא מתחיל (כאשר מתחיל חורבן) חורבא
אמר מר  ",ושאיה יוכת שער")ישעיהו כד, יב(  :ואיבעית אימא מהכא ",חרב בסף"שנאמר 

ונוגח כמו שור, כלומר בא ללמדנו ) ומנגח כי תורא (ראיתי אותו) בר רב אשי לדידי חזי ליה

אמר רב  ך(.הרע והתאוות שאדם עלול לפתח בעת שירה ולכן יש להישמר מכ על עוצמת יצר
מותר כי מטרת השירה היא )שרי ( מוליכי הבקרים)ודבקרי ( משיטי ספינה)זמרא דנגדי  :הונא

קם ( ביטל שירה)רב הונא בטיל זמרא  .(כי זה נועד לשחוק)דגרדאי אסיר (, לסייע למלאכתם
ולא איבעי ( היה שפע וירדו מחירי האווזים והחיטים)ומאה סאה חיטי בזוזא  מאה אווזי בזוזא

איבעאי  ( זלזל בגזירה שלא לשמוע שירה) אתא רב חסדא זלזיל ביה(. ועדיין לא רצו לקנות)
זמרי גברי ועני נשי  :אמר רב יוסף( ולא נמצא) ולא משתכח (חיפשו אווז בזוז) אווזא בזוזא

נשים ) זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורת( זו פריצות –שים עונות להם ם שרים ונגברי)פריצותא 

לבטולי הא מקמי  .למאי נפקא מינה (זו סכנה של התגברות יצרים –שרות וגברים עונים להן 
  , בבחינת הרע במיעוטו(.להעדיף את הראשון ביחס לשני)הא 

 

 במסכת גיטין דף ז' עמוד א' נאמר:

 (?לאחר החורבן בשירהים אנו מנין לנו שאסור) ?מנא לן דאסיר שלחו ליה למר עוקבא בזמרא
ולישלח להו מהכא  "אל תשמח ישראל אל גיל בעמים")הושע ט, א(  :שרטט וכתב להו
 (מדוע לא שלח להם את הפסוק הזה?"? )בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשותיו")ישעיהו כד, ט( 

סוק השני היינו למדים שרק שירה מהפ) אי מההוא ה"א ה"מ זמרא דמנא אבל דפומא שרי

א"ל רב הונא (. בא ללמדנו שגם שירה בפה אסורה) קמ"ל  (בכלי אסורה ואילו שירה בפה מותרת
א"ל מתוותא דארץ  "קינה ודימונה ועדעדה"מאי דכתיב )יהושע טו, כב(  ,בר נתן לרב אשי
 דא"י קא חשיב א"ל אטו אנא לא ידענא דמתוותא( שהן מצויות בארץ ישראל)ישראל קחשיב 

נתן )אלא רב גביהא מארגיזא אמר בה טעמא  (הרי ברור שהפסוק מזכיר ערים שבארץ ישראל)

 .עושה לו דין( הקב"ה)שוכן עדי עד (, כלומר, שותק)כל שיש לו קנאה על חבירו ודומם (: טעם
 (האם גם מכאן יש ללמוד?? )א"ל אלא מעתה )יהושע טו, לא( צקלג ומדמנה וסנסנה הכי נמי

היה נותן ) הוה אמר בה טעמא( אילו הוא היה כאן)א"ל אי הוה רב גביהא מבי ארגיזא הכא 

פירש רש"י: ) כל מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו :רב אחא מבי חוזאה אמר בה הכי(. טעם

א"ל ריש  .עושה לו דין( הקב"ה)שוכן בסנה  ,ודומם (שגוזל ממנו ויורד לחייו לשערי מזונותיו
א"ל מדרבנן דתנן  ?מנא לן דאסור (,פירש רש"י: עטרות חתנים) הונא כלילאגלותא לרב 



גזרו  (חיל שהעלה אספסיינוס קודם שבא טיטוס עליהםפירש רש"י: ) דבפולמוס של אספסיינוס
 (.זוג המקשקשפירש רש"י: ) על עטרות חתנים ועל האירוס

 וכתבו התוספות ד"ה "זמרא":

לשורר בבית המשתאות וכן משמע מדקאמר ולישלח פי' בקונטרס  :זמרא מנא לן דאסור
ליה מהכא בשיר לא ישתו יין ובפרק בתרא דסוטה )דף מח.( תנן משבטלה סנהדרין בטל 

דההוא בירושלמי  וראוי להחמיר בכיוצאיין שיר בבית המשתאות שנאמר בשיר לא ישתו 
פה שעושין ושיר של מצוה שרי כגון בשעת חודהוה קאים ודמיך בזמרא שמתענג ביותר 

 לשמח חתן וכלה:

אולם מותר בשיר של מצווה כגון  ,כלומר לדעת התוספות יש להחמיר בשמיעת שיר גם ללא יין
 בשמחת חתן וכלה.

 כתב רבינו בהלכות תענית פרק ה':

יֵעי  יד ל ַמְשמִּ ר, ְוכָּ מֶׁ יֵני זֶׁ ל מִּ ם; ְוכָּ יר, כֻּלָּ ְכֵלי שִּ ֹּא ְלַנַגן בִּ ל ְזרּו שֶׁ יר ְוֵכן גָּ ְלשִּ סּור --קֹול שֶׁ אָּ
ן: ְמעָּ סּור ְלשָּ ן, ְואָּ הֶׁ ְשמַֹּח בָּ ן.  לִּ ְרבָּ חָּ ְפֵני הֶׁ ן  מִּ ה ַעל ַהַייִּ ה ַבפֶׁ ירָּ לּו שִּ ר --ְוַאפִּ ֱאמָּ נֶׁ ה, שֶׁ ֲאסּורָּ

ְשּתּו ֹּא יִּ יר, ל ְשבָּ -"ַבשִּ ְבֵרי ּתֻּ ֵאל, לֹוַמר דִּ ְשרָּ ל יִּ ֲהגּו כָּ ר נָּ ן" )ישעיהו כד,ט(; ּוְכבָּ יִּ יר יָּ חֹות אֹו שִּ
ן. ן ַעל ַהַייִּ הֶׁ א בָּ ֵאל ְוַכיֹוצֶׁ אֹות לָּ ְלהֹודָּ  שֶׁ

 מארי מביא את תשובת רבינו בהערה כז':

 

 

 

 

 

 

 

 



בעוד שלפי  ,מהלכה במשנה תורה משמע ששירה בפה אסורה רק על היין ואילו ללא יין היא מותרת
 תשובת רבינו, אנו למדים:

 שירה בפה אסורה גם ללא יין. .א

 שירה בפה על יין כוללת שני איסורים )שירה בפה ושירה על היין(. .ב

 שמיעת כלי נגינה כרוכה באיסור נפרד. .ג

 

 וכתב מרן בשולחן ערוך סימן תק"ס סעיף ג':

 :וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח בהם

שעומדים ושוכבים בכלי שיר או  הגה: ויש אומרים, דווקא מי שרגיל בהם, כגון המלכים
 )בבית המשתה )טור

ואסור לשומעם, מפני החורבן. ואפילו שיר בפה על היין אסורה, שנאמר: "בשיר לא 
ישתו יין". וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של הודאות וזכרון חסדי 

 .הקדוש ברוך הוא על היין

 )תוספות וסמ"ג והגהות מיימוני(. הכל שריהגה: וכן לצורך מצווה, כגון בבית חתן וכלה, 

מרן פסק כמו רבינו, אולם הרמ"א היקל שלצורך מצווה כמו שמחת חתן וכלה מותר לשמוע כלי 
 שיר.

 נקי( נחשב ככלי נגינה?תנשאל מארי חיים כסאר האם הפח )

כמה וכמה בימינו שאנו מצויים בירידה רוחנית ביחס שהפח נחשב ככלי נגינה ועל אחת והשיב: 
 לדורות קודמים, יש להישמר בכך.

מדבריו למדנו, שאדרבה, בגלל שדורנו ירוד מבחינה רוחנית, יש להחמיר ולא להשתמש בכלי זמר 
 מכל סוג שהוא.

 כתב האור לציון חלק ג' הערות פרק ל':

שנה באיסור חמור  100-י יותר מהנה בעיר הקודש ירושלים, הייתה מקובלת תקנה לפנ
, ואומרים שהיא בעקבות אלא בתוף בלבדמגדולי ירושלים שלא לנגן בחתונה בכלי שיר 

ל שלא קבלו למגיפה שפרצה בירושלים, אולם נראה שבני ספרד אין צריכים לחוש לזה כ
 .ואולם בני ספרד רשאים לנגן בכלי שיר בשמחת חתן וכלהכנז שזאת אלא בני א

 וכן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל כתב בשו"ת:

 ,מותר לברדיו או ברשם קוהנשמעים וי כלי נגינה וליבולכן שירות ותושבחות ה' יתברך 
ואם  , שלא כמו הרמב"ם,שמא הלכה שאיסור שמיעת כלי שיר הוא רק ביין אמספק ספיק
יו או רשם קול יוסף שמותר לשמוע ברד הטור והביתשניתן להקל בהתבסס על תמצה לומר 

 כל שלא רואה כל כלי הנגינה.

יש לציין שחכמי צנעא לא דגלו בריקודים באופן עקרוני גם לצורך שמחת חתן וכלה, במיוחד שהם 
שכלי אצילי ודת ה', כי עבודת ה' צריכה להיעשות באופן להוב ואקסטזה שאז אין זה עבוינעשים בש

 .אמתית בודת ה'ולא בהתלהבות יתירה שעלולה להרחיק את האדם מע

אולם, אין זה שולל את השירה, כי שירה נעשית בצורה שקולה מביאה את האדם לשמחה )ולא 
 להוללות( שהיא עבודת ה' האמיתית.

וכך יש להסביר את בני הנביאים שמתנבאים עם שמיעת כלי נגינה שקולה, שמביאה אותם לידי 
שדאגו לרסן את חכמים הגדולים שמחה. וכן בשמחת בית השואבה, נעשתה השמחה באמצעות ה

 העם.

  



 :סיכום הלכתי

יש אולם ברמה העקרונית לפי רבינו ומרן אסור לשורר על היין, אלא רק שירי תושבחות לה',  .א
 אפילו ללא יין. לשורראסור מקום להחמיר כמו דברי רבינו בתשובה ש

 אסורה בכל מקרה.לפי רבינו ומרן שמיעת כלי נגינה  .ב

שימוש בכל כלי נגינה, אלא רק שירת קודש של תושבחות  לאסוראבותינו הותירו לנו את מנהגם  .ג
 לה'.

מצווה  תגם הספרדים וגם התימנים נמשכו אחר הוראת ההיתר של הרמ"א שבסעודו ,בארץ .ד
ואין היום יכולת באופן מעשי, לעצור בעד הדבר הזה. לכן עלינו לסמוך על  ,מותר לנגן בכלי שיר

 המתירים ובלבד שנעמוד על המשמר שכלי הזמר יהיו מעודנים ובתכנים הראויים.

רדיו, דיסק או מכשיר אחר  באמצעותזצ"ל פסק להקל בשמיעת כלי שיר הרב עובדיה יוסף  .ה
 זה הלכה למעשה. אנו סומכים על היתרו ינו,לא חלה גזירת רבותבאופן זה משום שעל שמיעה 

 של סעודת מצווה.יש להחמיר ולא לשמוע הופעה חיה של כלי נגינה שאינה במסגרת  .ו

 מותר -מותר, כי כל דרך של לימוד ולא של שמחה  – לימוד כלי נגינה .ז

 

 דיני קריעה על ערי יהודה וירושלים:

 נאמר במסכת מועד קטן דף כו עמוד א':

ועל נשיא  ,ועל רבו שלימדו תורה ,הקורע על אביו ועל אמו :ואלו קרעין שאין מתאחיןת"ר 
ועל ערי יהודה  ,ועל ברכת השם ועל ספר תורה שנשרף ,ועל שמועות הרעות ,ועל אב ב"ד

 :דכתיב ?ערי יהודה מנלן.. .וקורע על מקדש ומוסיף על ירושלים ,ועל המקדש ועל ירושלים
אנשים משכם משילו ומשמרון שמונים איש מגולחי זקן וקרועי  ויבאו")ירמיהו מא, ה( 

א"ר חלבו אמר עולא ביראה  "בגדים ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית ה' וגו'
 ",ערי קדשך היו מדבר")ישעיהו סד, ט(  :הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר :אמר ר' אלעזר

ציון מדבר היתה ירושלם "סד, ט(  )ישעיהו :ירושלים בחורבנה אומר( הרואה) .וקורע
בית קדשנו ")ישעיהו סד, י(  :אומר ,בית המקדש בחורבנו( הרואה) .וקורע ",שממה

על  וקורע ",ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה
 ,כיון שהגיע לצופים קורע ,אחד השומע ואחד הרואה :ורמינהו. מקדש ומוסיף על ירושלים

כלומר, קורע בנפרד גם על ירושלים ? )בפני עצמו ועל ירושלים בפני עצמהוקורע על מקדש 

הא דפגע במקדש  ,לא קשיא(, וגם על המקדש ולא כמו שהובא לעיל שרק מוסיף על ירושלים
הא דפגע (, שראה קודם את המקדש, שאז קורע על המקדש ומוסיף על ירושלים)ברישא 

שראה קודם את ירושלים שאז קורע על ירולשלים וכשרואה את המקדש קורע )בירושלים ברישא 

וכולן רשאין לשוללן ולמוללן וללוקטן ולעשותן  :תנו רבנן(. קרע נוסף בגלל קדושת המקדש
 (.כלומר מותר לתפור באופן חלק ולא לאחות לגמרי) כמין סולמות אבל לא לאחותן

 ':פרק ה תענית וכתב רבינו בהלכות

ם  טז נָּ ְרבָּ ה ְבחָּ ֵרי ְיהּודָּ ה עָּ אָּ רָּ י שֶׁ ר" )ישעיהו סד,ט(, --מִּ ְדבָּ יּו מִּ ְדְשָך, הָּ ֵרי קָּ אֹוֵמר "עָּ
ּה  ְוקֹוֵרַע. נָּ ְרבָּ ם ְבחָּ ַליִּ ה ְירּושָּ אָּ ְפַאְרֵּתנּו .--רָּ ְדֵשנּו ְותִּ ." )ישעיהו סד,י(,  . אֹוֵמר "ֵבית קָּ
ְקרֹּעַ   ְוקֹוֵרַע. ן ַחיָּב לִּ ע ַאֵחר.ּוֵמֵהיכָּ ש, קֹוֵרַע ְקרָּ ְקדָּ יַע ַלמִּ ַיגִּ ים; ּוְכשֶׁ ן ַהּצֹופִּ ַגע   , מִּ ם פָּ ְואִּ

ר ְדבָּ ְך ַהמִּ רֶׁ דֶׁ יָּבֹוא מִּ ה, ְכשֶׁ לָּ ש ְּתחִּ ְקדָּ ם--ַבמִּ ַליִּ יף ַעל ְירּושָּ ש, ּומֹוסִּ ְקדָּ  .קֹוֵרַע ַעל ַהמִּ

ם, ְביָּדֹו ּוֵמעֹו  יז ֵאלּו כֻּלָּ ים הָּ עִּ ל ַהְקרָּ בֹו.כָּ ת לִּ ה אֶׁ ְיַגלֶׁ יו, ַעד שֶׁ לָּ עָּ ל ְכסּות שֶׁ ְוֵאינּו   ֵמד; ְוקֹוֵרַע כָּ
מֹות לָּ ין סֻּ ן, ְכמִּ ְפרָּ ן ּוְלתָּ ן ְלַלְקטָּ ְללָּ ן ְלמָּ ְללָּ אי הּוא ְלשָּ ל ַרשָּ ם; ֲאבָּ ים ֵאלּו, ְלעֹולָּ עִּ ה ְקרָּ  .ְמַאחֶׁ

א  יח ם, הֹוֵלְך ּובָּ ַליִּ ירּושָּ א לִּ יָּה הֹוֵלְך ּובָּ ם --הָּ ם אִּ ע ַאֵחר; ְואִּ ים יֹום, ֵאינּו קֹוֵרַע ְקרָּ ּתֹוְך ְשלֹושִּ
ים יֹום, חֹוֵזר ְוקֹוֵרַע.  ְלַאַחר ְשלֹושִּ



מגלה את לבו, כי הגמרא השוותה לדעת רבינו הקריעה צריכה להיות מעומד, בידו )ולא בכלי( ועד ש
 דין של קריעת על ירושלים כקריעה על אביו ואמו.

 ק ח':וכן כתב בהלכות אבל פר

ַע ַעל ֵמתֹו  א ְקרֹּ ב לִּ ֵבל ַחיָּ ֹּא--אָּ ם ל ְגֵדיכֶׁ ר "ּובִּ ֱאמָּ נֶׁ תּו" )ויקרא י,ו(, ַהא -שֶׁ מֻּ ֹּא תָּ ְפרֹּמּו, ְול תִּ
ְפרֹּם. א ֵמעֹוֵמד  ַאֵחר ַחיָּב לִּ ה ֵאלָּ יעָּ תְוֵאין ְקרִּ ְקַרע אֶׁ ְך ַויִּ לֶׁ ם ַהמֶׁ ר "ַויָּקָּ ֱאמָּ נֶׁ יו" -, שֶׁ דָּ ְבגָּ

ֹּא   (.ב יג,לא )שמואל ה, ל ְלַמטָּ ין אֹו מִּ דִּ ן ַהְּצדָּ יו אֹו מִּ יו; ְוַהקֹוֵרַע ֵמֲאחֹורָּ נָּ ְלפָּ ן קֹוֵרַע, מִּ ּוֵמֵהיכָּ
ה יעָּ א ְיֵדי חֹוַבת ְקרִּ ה.--יָּצָּ ְלַמטָּ ד, ְשהּוא פֹוֵרם מִּ ְלבָּ דֹול בִּ א כֹוֵהן גָּ  ֵאלָּ

בִּ   ג ים, חּוץ ֵמאָּ ר ַהֵמתִּ ְשאָּ ים, בִּ ים ֲאמּורִּ רִּ ה ְדבָּ מֹו.ַבמֶׁ מֹו  יו ְואִּ יו ְוַעל אִּ בִּ ל ַעל אָּ קֹוֵרַע --ֲאבָּ
א ְביָּדֹו י ֵאלָּ ְכלִּ ד, ְוֵאינּו קֹוֵרַע בִּ גֶׁ יל ְשַפת ַהבֶׁ בֹו, ּוַמְבדִּ ת לִּ ה אֶׁ ְמַגלֶׁ ל ַעד שֶׁ ְפֵני כָּ ַבחּוץ בִּ , מִּ

ם. עָּ בּוק   הָּ ה ַהדָּ יעָּ ד ַהזִּ גֶׁ יו; ּובֶׁ לָּ עָּ ים שֶׁ דִּ ל ַהְבגָּ ת כָּ רֹו, ֵאינּו ְמַעֵכב.ְוקֹוֵרַע אֶׁ ְבשָּ יף   לִּ ְחלִּ ם הִּ ְואִּ
ה. ְבעָּ ל שִּ ַע כָּ ְקרֹּ ד ַאֵחר, ַחיָּב לִּ גֶׁ מֹו  בֶׁ יו ְוַעל אִּ בִּ ן ַהֲחלּוק, --ְוֵכן ַעל אָּ יא ְזרֹועֹו מִּ חֹוֵלץ ְכֵתפֹו ּומֹוצִּ

ה. טָּ ְפֵני ַהמִּ ְך לִּ ה ְכֵתפֹו ּוְזרֹועֹו; ְוהֹוֵלְך כָּ ְתַגלֶׁ יִּ מֹו, ֵאינּו ַחיָּב ְוַאַחר   ַעד שֶׁ יו אֹו אִּ בִּ ְקבֹּר אָּ יִּ שֶׁ
 ַלְחֹלץ.

 וכתב מרן בסימן תקס"א:

 .הרואה ערי יהודה בחורבנן, אומר: "ערי קדשך היו מדבר", וקורע: סעיף א'

 (ואינו חייב לקרוע אלא כשמגיע סמוך להם כמן הצופים לירושלים( )ב"י)

 .תה מדבר שממה", וקורעהרואה ירושלים בחורבנה, אומר: "ציון הי: 'סעיף ב

וכשרואה בית המקדש, אומר: "בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך בו אבותינו היה לשרפת 
 .אש וכל מחמדנו היה לחרבה", וקורע

ומהיכן חייב לקרוע? מן הצופים. ואחר כך כשיראה המקדש, קורע קרע אחר. וכל קריעה 
על המקדש טפח, ואחר כך,  טפח. ואם בא דרך המדבר, שאז רואה המקדש תחילה, קורע

 .כשיראה ירושלים, מוסיף על קרע ראשון כל שהוא

אם קרע על אחת מערי יהודה, אינו חוזר וקורע כשיראה שאר ערי יהודה, חוץ : סעיף ג
מירושלים, שחוזר וקורע עליה קרע אחר בפני עצמו. ואם קרע על ירושלים תחילה, אינו 

 .צריך לקרוע על שאר ערי יהודה

בידו, ומעומד. וקורע כל כסותו שעליו עד שיגלה את ליבו.  –כל הקרעים האלו : סעיף ד
 .ואינו מאחה קרעים אלו לעולם. אבל רשאי לשללן למללן ללקטן ולתופרן כמין סולמות

היה הולך ובא לירושלים, הולך ובא, תוך שלושים יום, אינו קורע קרע אחר. ואם  :סעיף ה
 )והוא הדין בערי יהודה ובמקדש(.לאחר שלושים יום, חוזר וקורע 

 

בימינו בגלל שערי יהודה הם בשליטתנו, אין צורך לקרוע על ערי יהודה וירושלים אלא רק על מקום 
 המקדש. גם על יריחו אין לקרוע כי עדיין השליטה הכוללת היא של ישראל.

הקריאה שאת  ,אין זה נחשב כחורבן הקריעה והאמירהועל אף שיש חורבן רוחני, הרי שלצורך 
שהמנהיגות שלנו אינה הולכת  אףעל חורבן פיזי של בנין ערי יהודה וירושלים ) קנויתוהאמירה 
 בדרך ה'(.

הכיפה המוזהבת קורע בתנאי שלא ראה במשך  מקוםולכן, מי שרואה את מקום המקדש, כלומר 
 יום. 30

בקניין ולצה שלו לחברו את הח הנ  ק  י  , פעמים רבות מארי אומר שעל מנת שלא לקרוע את הבגדים
 ין הבגד כבגד שאול שפטור מקריעה.דוכך  סודר,


