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  סימ�  שעד
  
  

  טומאת כה� למת מצוה
  
  

  :נזיר מג פ"ע' ע  א"שו
  

  .מצוה להטמאות למת מצוה
  

הרי , ומצא מת מצוה,   ולמול את בנו, אפילו הוא כה� גדול ונזיר  והול� לשחוט את פסחו
  .זה מיטמא לו

  
  
  
  'ע  ב"שו

  

  )אבל רבתי(=.   כ מצא ראשו ורובו"אא, אינו נקרא מת מצוה לעניי� זה
  

  .או א� מצא שדרה וגולגולת:  פ הטור"א ע"רעק
  

  .ואינו כ� דעת המחבר שלא כתב זאת כא�:  א"הגהות על רעק
  

ù"ê:  íéáåø÷äî øåîç äæáå ,àà íäì àîèî åðéàù"íä ë  
       íéîìù ,ñ ìéòìãë"íãå÷ä ñ.  

  
  )ירושלמי(=.   חוזר ליטמא בשביל אותו אבר,  וא  מצא ראשו ורובו חו� מאבר אחד

  
  
  

  :ת מת מצוההגדר
  

  . כל שאי� לו קוברי�?   איזהו מת מצוה !  :יבמות פט
  .אי� זה מת מצוה,  קורא ואחרי  עוני� אותו                      

  
  

�א "וי,     ישראלי  כשהוא חי ואינ  מיטפלי  לו שהוא קוראמת מצוה הוא כל   :רבינו ירוח
מת מצוה כל זמ� שקורא לקרוביו ואינ  נקרא ,  שאפילו היה קורא בחייו אחרי  ומיטפלי  בו

  .באי  ליטפל עמו
  

לישראלי  לבא להשתדל  המוצאו יקראמת מצוה זהו כל שמוצאו במקו  שא    :ש"רא
אי� ,  אבל א  נמצאי  אחרי  מטפלי  בו כשקוראי  אות .   [עמו  לא ישמעו אותו לבוא

  ]�"רמבודלא כ,  פ שאי� הקרובי  רוצי  ליטפל עמו"ואע, זה מת מצוה
  
  

ואי� , שמצאו בדר� או בעיר של עובדי כוכבי ?   איזהו מת מצוה  !   )ש"ראפ "ע(' ע  ג"שו
לקרות ישראל שיענהו ויבא ליטפל בו ] המוצאו[וממקו  שמצאו אינו יכול , לו קוברי 
אלא , אפילו ליל� לעיר להביא קוברי , אסור לו לזוז מש  ולהניח את המת,  ולקוברו

שהמוצא את המת , אבל א  היו ישראל קרובי  למקו  המת.         ברנויטמא עצמו ויק
אלא קורא , אי� זה מת מצוה שיטמא עליו הכה�,  קורא אות  וה  עוני  לו ובאי  לקברו

  .מוש� את ידיו, א  יש לו כל צרכו, באו בני העיר.  אות  וה  קוברי 
  
אלא , ינו חייב לשכור משלוא,  רק בשכר, יש אומרי  א  אינו מוצא שיקברוהו :א"רמ

  ) א"י בש� ריטב"נמ.   (=א  ירצה, מיטמא
  

, אזלינ� בתר רוב הנמצאי  ש ,  ולא ידעינ� א  עובד כוכבי  וא  ישראל הוא, מת הנמצא
  )א"רשב.   (א  לא שנוכל לומר כל קבוע כמחצה על מחצה
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  ?על מי מתאבלי�  ועל מי לא
  
  
  :ק כ"מו פ"ע' ע  ד"שו

  

ואחותו , ואחיו מאביו, ובתו, ובנו, ואמו, אביו: שה ,  כה� מיטמא לה כל הקרובי  שה
  .   מתאבלי  עליה ,   ואשתו, הבתולה מאביו

  

ואחותו נשואה , בי� בתולה בי� נשואה, ואחותו מאמו, אחיו מאמו:  ועוד הוסיפו עליה 
  .    פ שאי� כה� מיטמא לה "שמתאבלי  עליה  אע,  מאביו

  

  . כ� היא מתאבלת עליו, אשתו וכש  שהוא מתאבל על
  

  .  לא, אבל פסולה או  ארוסה,  ודווקא אשתו כשרה ונשואה
  

, ובתו, חו� מבנו,  מתאבל עליה , אפילו ה  פסולי , ואחותו, ואחיו, ובתו, אבל  בנו
  ]ג"שע' כדלעיל בסי, מפני שכ� הדי� לעניי� טומאה[.  שאינו מתאבל עליה , משפחה וכותית, ואחותו, ואחיו

  
  :שומרת יב�

  

  .אי� היב  מתאבל עליה  :תשובת פרח מטה אהרו�
  

  . ד/כיו� דמיטמא לה כדלעיל שעג, חייב להתאבל  :א"תשובת משאת משה ורעק
  
  

  ,  ומתה מתו� הקטטה, והיה דעתו לגרשה, א  היה לו קטטה ע  אשתו הנשואה לו  :ש"יש
  .אינו מתאבל עליה             

  
  
  
  
  
  
  
  
  , או עבד שנשתחרר הוא ואמו,  הגר שנתגייר הוא ובניו  :�"רמבה פ"ע' ע  ה"שו

  .אי� מתאבלי� זה על זה                                          
  

  .אי� מתאבל עליה, והוא הדי� גר שנתגייר ע  אמו  :א"רמ
  

דבקורבת (דגר מתאבל על אמו  )  י"מ שסובר הב"וכ(כתב  דבמרדכיג "אע[
ודילמא אתי (ד אבילות יו� ראשו� דאורייתא "היינו למ,  )הא�  יש לו חייס

  ] ט דהוא מדרבנ�"ס שצ"ל בס"א� לא לדיד� דקי,  )לאיחלופי בישראל
  
  
  
  
  
  
  
  
  'ע  ח"שו

  

אפילו , אי� מתאבלי  עליו,  כל שלשי  יו   ויו  שלשי  בכלל, )דלא קי� ל� שכלו לו חדשיו(תינוק 
  ודלא,  �"כרמב(.    'כ נודע שהוא ב� ח"אא, בל עליוומש  ואיל� מתא.   גמרו שערו וצפרניו

   )שסובר שמיו� שלושי� ואיל� מתאבלי� עליו אפילו נולד לשמונה חודשי� �"כרמב            

  
אפילו ,  חדשי  גמורי '  כגו� שבעל ופירש ונולד חי לט, ואי קי  ליה ביה שכלו לו חדשיו

  )חדשי� מקוטעי�' נולד לט' שאפי �"דלא כרמבו, �"כרמב( . מתאבלי  עליו, מת ביו  שנולד




הררי אבלות  www.smicha.co.il                                                                                                 סימ�  שעד  

  92

  . שניה   מתאבלי  עליו,  לאחרו�' ב� ז) או(לראשו� ' ספק ב� ט  :ועוד' תוס פ"ע 'א ח"רמ
  

  )שכתב שאחרו� מתאבל עליו ולא ראשו� ז"ודלא כאו(                                                               
  

  ]כיו� דגנאי היה לו א  לא היו מתאבלי� עליו כלל, החמירו כא� בספק, דרבנ� ג דאבילות"והטע   דאע[

  
אי� השני חייב , אבל א  מת אחד,   דגנאי הוא, שדווקא בשניה  קיימי  הדי� כ� כתב בתיבת גומא

  .ובמידי דרבנ� ספיקא לקולא, דתולי� שהיה של השני, דאי� גנאי, להתאבל
  

דהיינו ,  לאחרו� שנותני  עליו חומרי שניה ' לראשו� או ב� ז' י ספק ב� טגב  חידש ת השיב רבי אליעזר"בשו
אבל היכא דלא היתה .   חדשי  ולא ניכר עוברה ואז איתרע לה רובא' דווקא היכא שהיתה בפנינו כאשר מלאו לה ג

אי� נותני� עליו רק כ "וא, כדר� רוב הנולדי ' תלינ� דנתעברה מהראשו� והוא ב� ט, ח דנישואי שני"בפנינו עד אחר ג
אבל , דאי� הולכי� בממו� אחר הרוב, רק לעניי� ירושה אינו יורש א- את הראשו�.   (חומרי הראשו� ולא חומרי השני

  )לעניי� איסורא בודאי הולכי� אחר הרוב ואמרינ� דלתשעה ילדה והוא מהראשו�

  
  
  
  
  
  
' מה  תו� ל' א דתאומי  שמת)  ז"או(יש מי שאומר   :ז"! והט"הש פ"ע' ע  ט"שו
  ,ז שמת תו� שלושי�"ל שאי� מתאבלי� ע"ר(.   אי� מתאבלי� עליו,  יו ' והשני חי אחר ל, יו 

  ,ולא אמרינ�  מדזה הוא חי  והוא ב� קיימא                                                                         
  )אפילו  ג� זה  שמת  מסתמא ב� קיימא הוי                                                                         

  
ע היא לומר שאי� מתאבלי� על השני "שכוונת השו, ע"בשו הלבושודלא כנובע מגירסת 

וכתב הלבוש דהיינו דווקא .   [כיו� דמסתמא נמי נפל היה,  א- שמת אחר שלושי , א  מת
  ]שו�כ חולה בשעת מיתת הרא"כשהיה השני ג

  
  
  
  
  
  
ומתאבל עליו ,   אלא שמבר� ומזמ�, על רבו שלמדו חכמה  נוהג דיני אנינות  :'ע  י"שו

י בש  רבי שמחה שצרי� "וכתב הב :א"רמ.   יו  אחד, בחליצת סנדל וכל דיני אבילות
  . מיהו במקצת היו  סגי,  ה"לשנות מקומו בב

  
  
  
  
  
  
  .אי� מתאבלי� עליו,  אי� לופ שהכל מיטמ"אע,  נשיא  :�"הרמב פ"ע' ע  יא"שו
  
  
  
  
  
  

  בבכור הטע� הוא[.     א דאי� מתאבלי� על ב� הראשו� או ב� הבכור שמת לאד "י  :'א יא"רמ

                                                                                �  ]כיו� שהוא כמו שאינו מ� האבות לפי שה� קדושי� לש� יתבר

  .אלא חייבי  להתאבל עליה , והמנהג הוא מנהג טעות                      
  מ נשתרבב המנהג בעירנו שאי� אב וא  הולכי  אחר "ומ                      
  . בניה  הראשו� לבית הקברות                      

  
 .קצת נהגו כ� ושמעתי,  משו  ביעתותא,  א בשעת הדבר אי� מתאבלי "י                      
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  אבלות על מת של מי שמתאבל עליו
  
  
  :ק כ"מו פ"ע' ע  ו"שו

  

  וכל ענייני�, וכ� קריעה והבראה, בכל ענייני אבילות(.  מתאבל עמו א  מת לו מת, כל מי שמתאבל עליו

  וא� לא היה בעיר כשמת לו מת למי.  ]�"רמב=[' ול' הנמשכי� כל ז                                                                            
  )]א"רשב[=צ  לקרוע "א',  ואפילו בא בתו� ז,  ששיי� להתאבל עמו                                                                            

  

  .אבל שלא בפניו אי� צרי� לנהוג אבילות,  ודווקא בעודו בפניו        
  

אינו מתאבל עמה אלא על אביה או על אמה משו  , פ שמתאבל עליה"שאע , חו� מאשתו
, אינו מתאבל עמה, אבל על אחיה ואחותה או בנה ובתה מאיש אחר,   כבוד  חמיו וחמותו

אבל יכולה למזוג לו הכוס ולהציע לו המטה ולרחו� פניו , מ אינו יכול לכופה להתקשט"ומ
  .)כיו� שהוא אינו באבלות(ידיו ורגליו 

  

אינה , אבל שאר קרוביו שמתו,  אלא כשמתו חמיה או חמותה, וכ� היא אינה מתאבלת עמו
  שסוברי� שהיא ש"� ורא"ודלא כרמב,    �"כרמב[.      מתאבלת עמו

  ]מתאבלת על כל הקרובי�  שהוא מתאבל עליה�                         
  
  

,  ש הראשו�"� לנהוג מקצת אבילות עד מוצשצרי, שמי שמת אשת אביו בחיי אביו  בתשובה מאהבה כתב
ש כבוד אשת אביו שהוא מ� "מכ, דא  משו  כבוד חמיו וחמותו מראי� אבילות דאינו אלא סמ� בעלמא

אבל על קורבה דקידושי� שלה  "ז "ע לקמ� ס"  ושו"ובדקדוק גדול נקטו הרמב.       ['את אבי�'התורה מ
מ "מ, פ שהמה מפאת קורבה דקדושי�"כי אלו אע,  מיו וחמותווהשמיטו אשת אביו ובעל אמו וח..."  כגו�

  ]מתאבל עליה  משו  שהוא חייב בכבוד 

  
  
  

דאי� זה אלא משו  , א דהאידנא נוהגי� להקל באבלות זה של המתאבלי  עמו"וי  :א"רמ
וכ� נוהגי� האידנא שלא להתאבל כלל ע  .  ועכשיו נהגו כול  למחול, כבוד המתאבלי 

  . )מ"הגה(וכל המחמיר בזה  אינו אלא מ� המתמיהי  , )�"ש ורמב"רא(המתאבלי  
  

מראי� קצת , ])�"ש(מחמת קורבה דשאר [הפסולי� לו לעדות ,  מ  נהגו שכל קרובי המת"ומ
שאינ� רוחצי  ואי� ,  דהיינו עד אחר שבת הראשו�, אבילות בעצמ� כל שבוע הראשונה

  . )ריי� נהגו כ�גדולי אוסט(משני   קצת בגדיה  כמו בשאר שבת 
  

  . והעיקר כמו שכתבתי, ויש מקומות שנהגו עוד להחמיר בענייני  אחרי 
  

אי� לאבילות זה , אבל בשמועה רחוקה.  או שהיה אצל המיתה, וכל זה בשמועה קרובה
  )ד"תה(. מקו  כלל

  
אי� , או ללבוש שחורי  על קרובו, מי שרוצה להחמיר על עצמו  להתאבל על מי שאינו צרי�

  כגו� חליצת נעליי�,  היינו בדבר הרשות: א"רעק[)      ש"רא. (חי� בידומו

  ]'אבל לא לבטל מדברי תורה וכדו',  וכדו                                                 

  
  
  
  
  
  'ע  ז"שו

  

, אלא כשמתאבלי  על הקורבה דשאר, אי� מתאבלי  ע  הקרובי  שמתאבלי  עליה 
  .אבל על ב� ובת שלה כגו� בנו ואחיו שמת

  

כגו� שמתה אשת בנו או אשת אחיו או בעל בתו או בעל , אבל על קורבה דקדושי� שלה 
  ]שלא חילק בזה ש"ודלא כרא,   �"� ורמב"כרמב[.    אינו מתאבל עליה , אחותו


