
  עבש' ס
  

  'סעי� א
  

ואי� לו , כגו� ללמוד תורה או לישא אישה, א
 צרי� ליל� לש
 לדבר מצוה, פ שהכה� אסור להיכנס לשדה שנחרש בו קבר או לאר העמי
"אע "– גמרא
אפילו במקו
 : אומררבי יוסי . אינו מיטמא, אבל א
 מוצא ללמוד, בזמ� שאי� מוצא ללמוד: אימתי: אמר רבי יהודה. יכול לעבור ש
, דר� אחרת

' הלכה כר: אמר רבי יוחנ�. מעשה ביוס� הכה� שהל� אחרי רבו לציד� ללמוד תורה: אמר רבי יוסי. לפי שלא מ� הכל אד
 זוכה ללמוד, שמוצא ללמוד
  ).ז יג"ע". (יוסי

  .אול
 לשאר מצוות לא, שובותודוקא באלו שה
 מצוות ח,  כל ההתר הזה הוא רק א
 דעתו לחזור אחרי שילמד תורה וישא אישה– תוספות
  .ש שאר מצוות שמותר"וכ,  אלה שה
 קלי
 מותרי
– שאילתות

אבל לא , אול
 מהבבלי משמע שרק טומאת בית הפרס דרבנ�,  מהירושלמי משמע שבשביל ללמוד תורה מותר להיטמא אפילו טומאה דאורייתא– �"רמב
  .טומאה דאורייתא

  
מפני , באי
 עמו בטמאה, בא בטמאה, בא בטהורה באי
 עמו בטהורה, אחת טהורה ואחת טמאה,  שתי דרכי
וחזרו ולפניה
, קברו את המת "– גמרא
  .ומדובר בבית הפרס דרבנ�". כבודו
שא
 יזכה יבחי� בי� מלכי , ואפילו לקראת מלכי אומות העול
, ג ארונות של מתי
 לקראת מלכי ישראל"מדלגי
 היינו ע, א"דאמר ר: ש" ת– גמרא

דבר תורה אהל שיש בו חלל טפח חוצ בפני , דאמר רבא, כדרבא'? לימא אי� חכמה ואי� תבונה ואי� עצה נגד ה, אמאי. למלכי אומות העול
ישראל 
לא , ומשו� כבוד מלכי�, וגזרו על שיש בה� משו� שאי� בה�, ורוב ארונות יש בה
 חלל טפח, אינו חוצ בפני הטומאה, ושאי� בו חלל טפח, הטומאה

  :)ברכות יט (".גזרו
, אפילו לא נגד המת, כי א
 יש חלל מטמא נגד כל הארו�, חמור מארו� שאי� בו חלל טפח, ארו� שיש בו חלל טפח,  לאחר הגזרה– ש"רא, �"רמב, תוספות

  .ולא מ� צידי המת, מטמא באהל רק נגד המת, וא
 אי� חלל טפח
  )הטור השמיט די� זה. (
 הגויי
 ולערער עמה
 מפני שהוא כמציל מיד
כדי לדו� ע,  מוסי� שמותר להיטמא בטומאה מדרבנ�– �"רמב

  
אבל לצור� לימוד תורה או חתונה מותר , ל"פ שלכה� אסור להיכנס לבית הפרס או לחו"ולכ� אע, יוסי' יוחנ� שפסק כר' פסק את הגמרא וכר – מחבר


 שמטמא בטומאה דרבנ� לדו� ע
 העכו"וכרמב, ול ללכת אחריו לנחמויכ, והעובר דר� ש
.  מהכל אד
 זוכה ללמודאכי ל, כשאי� לו דר� אחרת" 


  .ולערער עמה
 כי הוא מציל מיד

כי כיו
 כול
 סתומי
 ויש בה
 חלל טפח והטומאה בוקעת עד , )כגו� ללכת לקראת מלכי ישראל ( אסור לו לדרו� על הקברות אפילו לדבר מצוה– ז"ט
  .לרקיע אפילו מהצד
כי המטוס כולו הוא כלי אחד העשוי ממתכת המקבלת טומאה ולא ,  אסור–) קסד' ב ס"ד ח"יו (אגרות משה :בתא המטע� יש מתטיסה באווירו� כש

  . ונטמא הכה� בטומאת אהל,חוצצת
  א"רמ

אבל , להאלא יקראו לו לצאת החוצה כדי שילביש עצמו תחי, אי� להגיד לו, ולא ידע,  כה� ששוכב ערו
 והוא באוהל ע
 המת– תרומת הדש� .1
ואר העמי
 , כגו� בית הפרס, אבל בטומאה דרבנ�, ודווקא באהל המת שזו טומאה דאורייתא. ויצא ערו
, אסור לו להמתי�, א
 כבר אמרו לו

  .משו� כבוד הבריות, ילביש עצמו תחילה
 כי סו� טומאה 
 הה
 טמאי
א נפסק שג
 הבתי"שעא ס' פ שבס"אע, א� א
 נמצא בבית סמו� לבית שיש בו מת,  דוקא באהל המת– �"ש

 משו
 ופסק שג
 זו טומאה מדאורייתא, והמג� אברה� חלק . ולכ� ילביש עצמו קוד
, משו
 סו� טומאה לצאתטומאה דרבנ�זו מ "מ, לצאת
  . ג
 לשיטתוא� פותח טפח זה דאורייתא ,שזה דרבנ�, � דיבר רק בסו� טומאה לצאת"ג
 השויש מפרשי
 ש. הלכה למשה מסיני

, אבל א
 נכנס כשהיה חי בהתר,  אולי כל החובה לומר לו ושירו החוצה ערו
 זה דוקא בנכנס כשכבר מת– תשובה בש� משנת חכמי�פתחי 
  .ל לכאורה לא משמע הכי"א ומהמהרי"ומהרמ, לא

פ "וכ, )ד"ראב (כי יש שיטות שכה� טמא לא מוזהר על טומאה, מ מתיר ללבוש את הכתנת"ובכ, א" חולק על המחבר והרמ– דגול מרבבה
  .ש"הפת

  . צרי� להעיר אותו כדי שיצא, כה� שהוא יש� ומת עמו באהל– י וייל"מהר .2
פ שזה לאו שאי� בו "ואע. ולכ� צרי� להעירו, מצווי
 להפרישו
  שיודעי
ואחרי, מ עובר איסור"מ, פ שהכה� לא עושה מעשה" אע– �"ש

" ומת עמו באהל"א וכתב "ולכ� דקדק הרמ, משמע שבאיסור מדרבנ� אי� צרי� להקיצולפי זה . מ עובר איסור תורה"מ, אי� לוקי� עליו, מעשה
צ להקיצ� "מעיקר הדי� א, שתינוקות של כהני� שישני� בבית ע� מת', ק א"שעג ס' � בס"והוסי" הש .שרק אז מחוייבי
 להעיר אותו

 .א� מפני חינו� טוב הוא, ולהוציא�
  פתחי תשובה

ג החוצה "וכ� לגבי כהני
 שבבית הכנסת שבורחי
 בכה. אפשר שלא צרי� להפסיק, )כגו� סו� טומאה לצאת(רה ויש פתאו
 טומאה מדרבנ� בבית  כה� הלומד תו– מראה פני� .1

  .ע" כהני
 צ"וא
 כבר קרא הש, כששמעו שמת יחד ליד בית הכנסת ומתבטלי
 ממצות נשיאת כפי

 .אולי נקברו בקבר סתו
 והוי טומאה דאורייתא, ועוד, � זה מצוה ידועה או כבוד חכמי
שאי,  אי� לכהני
 להשתטח על קברי צדיקי
– בתי כהונה .2

 מערב שבת עד יו
 ראשו� בחצות ר ויצטר� לעמוד ש
"א ללכת לרה"והחצר מוקפת בתי
 מחוברי
 באהל וא, כה� שהיה בבית ואמרו לו שיש מת ויצא לחצר – שער אפרי� .3
 .אפילו קטני
 ואי� ש
 בית הכסא, חד הבתי
 בלל הקור או החו
 או א
 צרי� לנקביוהתירו לו לרו דר� א, בחודש שבט שקר

  
  :והמטוס אמור לנחות נחיתת ביניי�, כה� הטס במטוס ונודע לו שמת מישהו במטוס

וכ� , ת יש פותח טפחל שבמדינותינו ברוב הארונו"כ י"כמו. את כבוד הבריות והפסד ממו� וזמ�יש לצר� כא� וכתב ש, התיר – "חלקת יעקב"ת "שו
  ".שב ואל תעשה"וכ� עובר רק ב, ולכ� יש להקל לכה� רק א
 יישאר במטוס ולא יצא, הכהני
 בזמ� הזה אי� לה
 ייחוס

  :רופא כה� הנמצא במחלקה ומת ש� מת
  .ג
 מתו� טומאה, ימשי� לטפל במת,  א
 זה פקוח נפש ואי� ש
 אלא הוא–") טוב טע
"ת "שו (ש קלוגר"גר

זה עדי� אסור , כי ג
 א
 יש חור טפח בי� חדר לחדר,  אוסר לרופא כה� לעבוד בבית חולי
 כשיכול למות ש
 מת–) רסח' א ס"ד ח"יו (שהאגרות מ
, הוא מתיר רק א
 יש בבית החולי
 רוב גויי
. ש"א והפת"פ המג"ע, ש כשהוכחנו שזה מדאורייתא"וכ, ולא מתירי
 זאת בשביל הפסד ממו�, מדרבנ�
  .יצא, ה מראש שא
 ימות ישראלוכ� יתנ

�  .ד שאי� עליה
 היו
 איסור טומאה" יש להתיר בזמ� הזה שאי� כהני
 מיוחסי
 ובצרו� דעת הראב– הרב שלמה זלמ� אויערב
 

  'סעי� ב
  


 את
 קרויי
 אד–" ואתנה צא� מרעית אד
: "שנאמר, קברי גויי
 אינ
 מטמאי
 באוהל: שמעו� בר יוחאי אומר' היה ר "– גמרא , 
ואי� אומות העול

  .)יבמות סא"...". (אד
 כי ימות באהל: "ולגבי טומאה כתיב, קרויי
 אד

י "רשב: "דתניא, ר טהרותדסלא מתני מר : ל"א? או כה� הוא מרל: ל"א, אשכחיה רבה בר אבהו לאליהו דקאי בבית הקברות של גויי
 "– גמרא
  ".' וכו..." אומר
 שלא רק שלא מ כתב"בהגה. (אבל במגע ומשא מטמאי
. שמעו� בר יוחאי' אינ
 מטמאי
 באוהל והלכה כר מכא� מוכח שקברי גויי
 – �"רמב

  )אלא ג
 במגע ובמשא לא מטמאי
, מטמאי
 באוהל
, לוהטע
 שהק, ואליהו רק דחה את רבה בר אבהו בדברי
, שאסר מדורות הגויי
 משו
 אהל, ג בסו� אהלות"אלא כרשב, י" אי� הלכה כרשב– תוספות

  .ולא גזרו במקרי
 מיוחדי
, וזה רק טומאה מדרבנ�, כי רוב ארונות יש בה
 פותח טפח
  .פ הבית יוס""וכ.  מיחה בכהני
 שהולכי
 בקברי גויי
 והמחמיר תבוא עליו ברכה– � מרוטנבורג"מהר
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ורוב אנשי העיר , נודע א
 ישראל הוא או גויולא , וכ� קבר שנמצא בשכונות ישראל סמו� לבית יהודי. ז מטמא באהל כישראל" משומד לע– א"רשב

  .משו
 שכל דפריש מרובא פריש, ספקו טהור, גויי

 והגה"פ שהרמב"אע, שנכו� להיזהר מללכת על קברי גויי
,  כתב לכתחילה כתוספות– מחבר"
  .מ מקלי

  .מדינא שיש שכתבו להחמיר ש"אמנ� כתב הפת .ז מטמא כשל ישראל"שקבר של מומר לע, א"ופסק כרשב,  נכו� להחמיר– א"רמ
  .וכ� הלכה,  ובבית יוס�
"וכ� משמע ברמב, לו המקלי
 אוסרי
אפי במגע ובמשא – �"ש

  פתחי תשובה
י "על רשאפשר לסמו� , וא
 כבר מת עליו מת באותו יו
, שאי� זו רפואה קרובה בדוקה, נראה לאסור,  וללחוש לחשורפואתו היא לתת יד למת,  כה� חולה של פקוח נפש– ס"חת .1

  .ת וכל אותו היו
 מותר בזה"ור

א "ד בכ"ל כראב"פ שלא קי"ואע, שיוצא לפי זה שכיו
 כהני
 לא מוזהרי
 על הטומאה, ר חלק על זה"הדגמ .שוב אינו מוזהר על הטומאה,  איפה שכבר הוא טמא– ד"ראב .2
ולכ� מי שרוצה לסמו� על זה להקל בטומאת אוהל אי� מוחי� , ל אלא רק במגע ומשאשמא כותי אינו מטמא באה, וג
 א
 לא, ד"כה כראבלספק ה, 
 יש ספק ספיקא"במת עכו

  .ובכה� ערו
 יש להקל, ד"מ יש להחמיר כי לא בטוח שזה הפשט בראב"מ. בידו
  
  

  שעג' ס
  

  'סעי� א
  

  .)יבמות קיד". (זהיר גדולי
 על הקטני
הל, 'אמור ואמרת': תניא "– גמרא
  .אלא שאביו מצווה לחנכו לקדושה, אי� מצוה להפרישו, אבל א
 הקט� בא להיטמא, קטני
 זה שלא לטמאות
 ביד מה שמוזהרי
 הגדולי
 ה– �"רמב
  .משמע שצרי� להזהיר מלהיטמא, מזה שכתוב להזהיר גדולי
 על הקטני
, ד מצווי
 להפרישו" ג
 בי– טור

  .שמוזהרי
 הגדולי
 על הקטני
,  פסק את הגמרא– מחבר
  .צ להפריש
"א� א
 מטמאי
 בעצמ
 א, כל זה שלא לטמאות
 ביד ש,
"פסק כרמב – א"רמ
  .היינו בקטני
 שלא הגיעו לחינו�, ד לא מצווי
 להפריש
"א שכל מה שבי"שמג י'  בס– �"ש
  .א� מפני החינו� טוב הוא, אי� צריכי
 להקיצו ולהוציאו,  תינוק היש� באהל המת–� בש� האגודה "ז וש"ט

ע א
 מותר "צ, כ קט� שאינו חייב באבלות"א, אינו מטמא, 
 שטומאת כה� לקרוביו היא משו
 אבלות וכל מקו
 שאינו מתאבל"מסתפק לדעת הרמב – פתחי תשובה בש� ושב הכה�

"כפי שכותב הרמבשלא לטמאו מ חייב "או שמצד חינו� בכ,  לקרוביולטמא אותו.  

  

  'סעי� ב
  

: ל"ת? ומני� לרבות בעלי מומי
. יצאו חללי
, הכהני
: ל"ת? יכול חללי
, בני אהר�, נות אהר� בני אהר� ולא ב–אמור אל הכהני
 בני אהר�  "– ספרא
  ".בני אהר�

  .אבל חללי� וכהנות מותרי� להיטמא, ולכ� אפילו כהני
 בעלי מומי
 אסורי
 בטומאה,  פסק את הברייתא– מחבר
  ,הוי כה� גמור, וא
 הוא נולד מספק חלוצה,  להיטמאאבל חלל דרבנ� כגו� שנולד מחלוצה אסור,  דוקא חלל דאורייתא– �"ש
  

  'סעי� ג
  

ולא רצה להיטמא ונמנו עליו אחיו , ומעשה ביוס� הכה� שמתה אשתו בערב פסח, מטמאי
 אותו בעל כרחו,  לא רצה. מצוה–' לה יטמא': תניא "– גמרא
  .)זבחי
 ק". (הכהני
 וטמאוהו

  .א בי� האיש ובי� האשה מחוייבי
 להיטמ– ש"רא
אשתו ארוסה לא אונ� ולא מטמא : "הרי כתוב, ד"מקשה עליו הראב. היא ג� לא מחוייבת להיטמא,  כיו� שכהנת אינה מוזהרת על הטומאה– �"רמב
שכל , 
 הבי�"והרמב. ה נשואה"שארוסה בברייתא זה לאו דוקא וה, �"מתר# הרמב? "הא נשואה מיטמאה לו, וכ� היא לא אוננת ולא מטמאת לו, לה
  .ושאינו בזה אינו מחויב בזה, "יטמא"ישנו ב" בל תטמא"שנו בשי

  .בי� איש ובי� אישה, ש שא
 לא רצה מטמאי
 אותו בעל כרחו"וכרא,  פסק את הגמרא– מחבר
  

  'סעי� ד
  

מטמא הוא לאשתו ? צדהא כי, יש בעל שמטמא ויש בעל שאינו מטמא, וכתיב לא יטמא בעל בעמיו להחלו, שארו זו אשתו, כי א
 לשארו הקרוב "– גמרא
  ".אליו ולא הגרושה, הקרוב ולא הארוסה, אי� שארו אלא אשתו, כי א
 לשארו הקרוב: ותניא. אבל אינו מטמא לאשתו פסולה, כשרה
  ".וכ� היא לא אוננת ולא מטמאת לו, אשתו ארוסה לא אונ� ולא מטמא לה "– גמרא

  ".יצאו נפלי
, א� בנו ובתו של קיימא, מה אביו ואמו של קיימא, ל לאביו ולאמו"ת? יכול אפילו נפלי
, לבנו ולבתו: "תניא "– תורת כהני�
  .אפילו מת ביו
 שנולד, או שקי
 ל� שכלו לו חדשיו,  לכ� כה� לא מטמא לבנו ולבתו אלא משלושי
 יו
 ואיל�– ש"רא, �"רמב

יצאו אחיו ואחותו , א� אחיו ואחותו שיורש�,  יורש�אמה בנו שהו, ולבתול ולבנו "ת? יו ולאחותו מאמוחיכול לא, לאחיו ולאחותו: תניא "– תורת כהני�
  ".שאינו יורש�, מאמו
ומוכת ע , אנוסה ומפותה דברי הכל אינו מטמא לה. ש אומרי
 אינו מטמא לה"יוסי ור' ר, י אומרי
 מטמא לה"מ ור"ר, אחותו ארוסה: ר"ת "– גמרא

  .דברי הכל, להובוגרת מטמא , מעו�ש' אינו מטמא לה דברי ר
הקרובה לרבות , ל אשר לא היתה לאיש"ת, יכול שאני מוציא א� מוכת ע, פרט לאנוסה ומפותה, ולאחותו הבתולה: דדרשי הכי? י"מ ור"מא דרעמאי ט

  .אליו לרבות הבוגרת, הארוסה
הקרובה לרבות ארוסה , פרט לארוסה שהיתה, תהאשר לא הי, ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה ומוכת ע: דדרשי הכי? י מאי טעמייהו"ש ור"ור

  ".אליו לרבות הבוגרת, שהתגרשה
, ובמוכת ע, י לא מטמא"ש ור"ולר, י מטמא"מ ור"שלר, ומחלוקת בארוסה, בוגרת וארוסה שהתגרשה מטמא, ע אנוסה ומפותה לא מיטמא"לכו, לכ�
  .יוסי כ� מטמא' י ולר"לר, מ"לר, ש לא מטמא"לר

  .שמטמא לה, יוסי במוכת ע#' יהודה ור' ר, מ"וכר, אבל לארוסה שהתגרשה כ�, שלא מטמא לה הכה�, שמעו� בארוסה' יוסי ור'ההלכה כר 
וכמו , משו
 מת מצוה, ונעשה אותו כבעל לקברה, כ עשינו אותו כבעל לגבי ירושתה"א, כיו� שהדי� שהוא יורשה,  שומרת יב
 של כה� שמתה– א"רשב

  .ה בשומרת יב
 של כה�"כ ה"א, היורשה ומטמא ל, קטנה שנשאה
  

וכ�  (אמו אפילו חללה, )לא, גרושה או ארוסה,אבל פסולה (אשתו כשרה נשואה :ואלו ה
 הקרובי
 שכה� מטמא לה
, ל" פסק את כל הנ– מחבר
, ) אחיו ואחותו ספק נפלי
 לאוכ�, אבל ספק נפל לא (אפילו ה� פסולי� ,בנו ובתו שקי� ל� שכלו לה� חדשיה� או שה� משלושי� יו� ואיל�, )לאביו

אחותו ארוסה , )וכ� אחיו ואחותו מאמו לא מטמא לה
, כ ה
 בני שפחה או כותית שלא מטמא לה
 כלל"אא( אפילו ה
 פסולי
 אחיו ואחותו מאביו
לא בני
 תחזור כתובתה אפילו א
 כתב בכתובתה שא
 תמות ב, )א"כרשב( שומרת יב�, אחותו בוגרת ומוכת ע#, )ולא נשואה שהתגרשה( שהתגרשה
  )מפותה ואנוסה, ש נשואה"אבל לא אחותו ארוסה וכ. (לבית אביה

�, א אחותו קטנה ונשואה"בכ. ש חלק עליו"והפת, ומביא ראיה שלא". לה יטמא"א
 דוחי
 קידושי� מדרבנ� עשה של , מסתפק בארוסה מדרבנ� – פתחי תשובה בש� משנה למל
  .מטמא כי היא בעולהלא , פ שנישואיה ה
 רק מדרבנ�"אע
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  'סעי� ה
  

מ צרי� לשמרו כדי שלא יהיה מוטל "מ, א לקברו"ג שזה שבת וא"אע,  כה� שמת לו מת בשבת מותר לו לשהות בשבת בתו� אהל המת– תרומת הדש�
� המת וקבורתומשמע שהתירו לכה� להיטמא אפילו שלא לצור. וזה נחשב קצת צור� קבורה, בביזיו�.  

  .דהיינו להביא לו ארו� ותכריכי
, ר לכה� להיטמא א
 לא לצור� המת וקבורתו אסו– תוספות שאנ#
  .א את תוספות שאנ"ד והביא בש
 י" פסק כתרוה– מחבר

 שלא להיטמא אלא ונכו� להחמיר כסברה אחרונה. מותר להיטמא לו ולשמרו שלא יהיה מוטל בביזיו�,  לסברה הראשונה של תרומת הדש�– א"רמ
  .יכי
לצור� ארו� ותכר

כי א
 , פ שיש עוסקי
 בקבורתו"אע, מותר לכה� להיות ע
 המת בבית, אבל ביו
 חול, כל זה בשבת, א שמחמיר שמטמא רק לצור�"ג
 לרמ – יעקב מליסא' פתחי תשובה בש� ר
  .צרי� אותו' יצטרכו משהו לצור� תכריכי
 וכד

  

  'סעי� ו
  

. עד שיסת
 הגולל: טרפו�' יהודה אומר משו
 ר' ר, שמעו� אומר שלושה ימי
' ר. ותו היו
מ אומר כל א"ר? עד מתי מיטמא לה
: תניא "– אבל רבתי
אלא יפתחו לו , ואמרו אל יטמא, טרפו� וחכמי
' ובאו ושאלו את ר, שמעו� ב� יהוצדק בלוד ובא יוחנ� אחיו מ� הגליל אחר שנסת
 הגולל' מעשה שמת ר

  .על הקבר ויראה
  .טרפו� שמיטמא עד סתימת הגולל' ה בש
 ריהוד'  הלכה כר– ש"רא, �"רמב
  .מותר להיטמא עד שיסת
 גולל שני,  א
 קברוהו מתחילה על דעת לפנותו– א"רשב

  .שמטמא עד שיסת
 הגולל, ש"� וכרא" פסק כרמב– מחבר
  .מיטמא עד שיסת
 גולל שני, שא
 דעתו לפנותו, א" פסק את תשובת הרשב– א"רמ
, י"� על רש"ותמה הרמב. ולשאר ראשוני
 היינו האב� שנותני
 על הקבר, היינו סתימת הארו� בבית לקברו,  גוללי שסתימת"שעה פרש רש'  בס– �"ש

 אלא אפילו סתמו ,אי� הכוונה שיכסו אותו בבית" כיסוי הארו�"י "שג
 לפרש, �"ומתר הש? לא יוכל הב� לקברו, אי� יתכ� שא
 סגרו את הארו� בבית
  .ר להיטמא משיסת
 הארו� בקברי אסו"כלומר ג
 לרש, בבית

  

  'סעי� ז
  

והוינ� . יצא זה שהוא מחולל ועומד, מי שאינו מחולל, להחלו: ל"ת? יכול יהא חייב, כה� שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר "– גמרא
והא מטמא , ואמאי, חייב על כל אחת ואחת, מטמאוהוא ,  אל תטמא,אמרו לו אל תטמא. אינו חייב אלא אחת, היה מטמא למתי
 כל היו
: מדתנ�, בה

שא
 בשעה , מתרצת הגמרא? ואמאי לא אמרינ� הא מטמא וקאי. חייב, נזיר שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר, ואמר רב הונא? וקאי
  .ונעשה אב הטומאה,  על עצמו כשנוגע במת אחרמפני שמוסי� טומאה, "אבל א
 פרש ממתו ונגע במת אחר חייב, פטור, שנוגע במתו נוגע במת אחר

ע "ור, רבי טרפו� מחייב,  נטמא בו ביו
. הרי זה לא יטמא,פרש,  עד שהוא בתו� הקבר מקבל מאחרי
 וקובר,היה עומד וקובר את מתו "– אבל רבתי
  )מפני שהוא סותר יו
 אחד (".ע חייב"לכו, לאחר אותו היו
. פוטר
לכ� אי� כהני
 נכנסי
 . ז נטמא" נחלקו אלא במקרה שבכולא, ע מודה לו שלכתחילה אסור"וא� ר, טרפו�'  הלכה כר– ש"רא, �"רמב, ותספתו, �"רמב


אסור לו כבר , מה
 לאחר קבורה, כשהוא פורש, שאפילו א
 בכניסה ובחיבורי אד
 מותר לו להיטמא לאחרי
, לבית הקברות לקבור מתי מצוה שלה
שכונת קברות שלה
 בסו� בית הקברות וכל שמת לו מת קובר בסו� השכונה כדי שלא יצטר� להיטמא בבית הקברות ולכ� הכהני
 עושי
 , להיטמא


  .לקברות של אחרי
ט לכתחילה בו ביו
 לא "ע מודה לר"פ שר"ואע, ולכ� מותר לכה� להיכנס לבית הקברות ולקבור מתו, עקיבא שנטמא בו ביו
 פטור'  הלכה כר– ת"ר

  .וגדול כבוד מתו שדוחה לא תעשה של דבריה
, זה מדרבנ�, יטמא
לכ� עושי
 לכהני
 שכונות בסו� בית הקברות , שאסור לכה� להיטמא למת אפילו כשמיטמא לקרוביו, ת" ולא כר
" פסק את הגמרא וכרמב–מחבר 


  .שיוכלו להיכנס ולצאת לאחר הקבורה בלי להיטמא למתי
 אחרי
  .אי� שו
 איסור ויכול להיטמא א� לאחרי
, הול� ע
 מתו לקברואבל כש,  דוקא בחזרתו יש איסור– א"רמ
וכ� . בסו� בית הקברותהיות ויכול לקברו , כיו� שמוסי� טומאה, שג
 בהליכה יש איסור, )
"כפשט הרמב (ח פסק כמו שמשמע במחבר" הב– �"ש

� להחמיר כדעה זו"פ הש"וכ, ז"משמע בעט.  
, ת"כר(מ בבית הקברות ויוצא כרגיל החוצה "ומנהג ירושלי
 שהכה� נקבר בכ. י אפשר לחזור בלא טומאה יש להקל כשא–) תנב' ד ס"יו (אגרות משה

  .יש לאסור במקו� שאי� מנהג קבוע, למעשה). ד שכיו
 אי� איסור טומאה לכה�"בצרו� שיטת הראב
  

  'סעי� ח
  

  )".ו מיני
 ומסורותא(ולא שפרשו מדרכי צבור , בזמ� שה
 עושי
 מעשה עמיו, בעמיו "– תורת כהני�
  )לכ� כה� לא מטמא להרוגי בית די� ולמאבד עצמו לדעת, .ק כ"מו". (מתאבלי
 עליה
, כל שהכה� מטמא לה
 "– גמרא

  ".על הודאי הוא מטמא ואינו מטמא על הספק, לה יטמא "– תורת כהני�
או ספק ב� תשעה לראשו� או ב� , גו� שהתערב ולדה בולד שפחתהכ, ולא על ספקות,  מכא� לומדי
 שכה� מטמא רק על קרובי
 ודאיי
– �"רמב, �"רמב

  .כגו� שגורשה בספק גרושי�, ה לשאר ספקות"וה, שבעה לאחרו�
  .לא למאבד עצמו לדעת ולא לספקות, ד"לא להרוגי בי, שכה� לא מטמא לאבותיו א
 פרשו מדרכי צבור, ל להלכה" פסק את כל הנ– מחבר

  . חלק עליו בש
 נחלת צביש"א� הפת. אבל ב� מטמא לאביו, קא האב לא מטמא על הב� כשהוא ב� תשעה לראשו� או ב� שבעה לאחרו�דו – פתחי תשובה בש� בית יעקב

  

  'סעי� ט
  

שכיוו� שאינו , ולא בזמ� שהוא חסר, בזמ� שהוא של
, לאביו: דאמר קרא? ט"מ, אינו מטמא לו ,נקטע ראשו של אביו: אמר רב חסדא אמר רב "– גמרא
אבל מטמא על , שאי� אד
 מטמא על אבר מ� החי של אביו, ואינו מטמא על אבריה, שכתוב לה יטמא, ומקשי
 על רב מברייתא. אינו מטמא לו, ייתוכבר

ובא , ובאו והדיעוה לאחר שלוש שני
, מעשה שמת אביו של רבי צדוק בגינז�: דתניא, רב דאמר כי האי תנא...קשיא? עצ
 כשעורה מ� המת של אביו
  ".בזמ� שהוא של
 ולא בזמ� שהוא חסר, לאביו: וארבעה זקני
 ואמרו לו, שאל את רבי יהושע ב� אלישעו

  . והלכה כמותו,ולא מצאנו אמורא שחולק על רב חסדא אמר רב, וג
 רבי
 נינהו, ל כמעשה רב" קי– ש"רא, �"רמב, �"רמב
שמה שפסק שמטמא על עצ
 כשעורה , �"ש מנסה ליישב את הרי"הרא. שמטמא על עצ
 כשעורה מאביו,  פסק את הברייתא שממנה הקשו על רב– ""רי

וכ� תמה עליו , � למה לא פסק כרב"ש תמה על הרי"ז הרא"אול
 בכ. חוזר עליו, ונחסר עצ
 כשעורה, מ לקברו"שא
 נטמא לאביו ע, מאביו זה בחזרה

"הרמב.  

  
  סר אבר מחיי
ח

שאז לא קרינ� , או לאחר מיתה, כי כל מה שאסרו זה א
 נחסר במיתה, ודאי שמטמא לו, כגו� שנחתכה ידו מחיי
,  א
 היה אביו חסר מחיי
– �"רמב
  .כ בנחסר מחיי
"משא, ביה לאביו

ש א
 נחסר לו אבר בי� "וכ, והרוג נחשב כחסר, חסרדאמרינ� לאביו כשהוא של
 ולא כשהוא ,  כה� לא רשאי להיטמא לקרובו הרוג– שמואל מאיורא' ר
  .מחיי
 בי� לאחר מיתה

  .אלא אפילו עצ
 כשעורה נקרא חסר, ל כוותיה"ולא קי,  חסר נקרא רק אבר שניטל מ� החי וימות– יחיאל' ר
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וכ� , י מאביו ולא לעצ
 מעצמות אביוולכ� כה� לא מטמא לאבר מ� הח, ש שפסקו כרב חסדא אמר רב"� והרא"הרמב, 
" פסק את הגמרא וכרמב– מחבר
א את "והביא כי .שלא מטמא אלא לשל
, לא מטמא לו, ואפילו חסר ממנו כל שהוא, פ שהשדרה קיימת"המלקט עצמות אביו לא מטמא לה
 אע

  .פ שאינו של
"אע, א� כשחסר מחיי
 אבר ומת מטמא לו, )�"ש, או בשעת מיתה (חסר לאחר מיתהש שכל זה כ,�"הרמב
  .ונכו� להחמיר. כי נקרא חסר, שאינו מטמא להרוג, שמואל מאיורא'  פסק כר– א"רמ

  .אלא רק מה שנראה מבחו,  חסרו� מבפני
 לא נקרא חסרו�– אגרות משה
  .�"פ הרמב"וכ,  ג
 כשחסר מבפני
 לא נטמא– א"חזו, שבט הלוי

לא מטמא כדעת , פ שהכל מונח בארו�"אע, אול
 א
 ודאי התפרקו אבריו, ורק אברי
 מטמא לונמצאו התכריכי
 שלמי
 וספק א
 בפני
 של
 או מפ – ז"פתחי תשובה בש� רדב

  .המחמירי

  
  

  שעד' ס
  

  'סעי� א
  

כש
 שמטמא ". אבל מטמא למת מצוה, לאחותו הוא אינו מטמא', ולאחותו': ל"ת, כ� אינו מטמא למת מצוה, יכול כש
 שאינו יטמא לה
 "– גמרא
  :)ברכות יט (".מטמא לו, ומצא מת מצוה, ואפילו הוא כה� גדול ונזיר והול� לשחוט את פסחו ולמול את בנו, והכ� מטמא למת מצ, לקרובו
  . פסק את הגמרא להלכה– מחבר

  

  'סעי� ב
  

  ".השדרה והגולגולת ה� ה� רובו: רבי יהודה אומר. לעול
 אינו מת מצוה עד שימצא ראשו ורובו "– אבל רבתי
  .ק ולא לחלוק עליו"פרש את ת רבי יהודה בא ל– �"רמב

 כש
 שאד
 מטמא על מת :יוחנ�' תני רב יוס� קמיה דר. ובועד שיהא ראשו ור, מכא� שאינו נעשה מת מצוה? ל כי קבור תקברנו"מה ת "– ירושלמי
, מת מצוה אלא על ראשו ורובואינו מטמא על , כלומר". תפתר בחוזר? ויש כא� מת שיטמא לו, יוחנ�' ל ר"א. כ� אד
 מטמא על אבר מת מצוה, מצוה

  .חוזר ונטמא אפילו על אבר ממנו וקוברו עמו, אבל א
 כבר נקבר
  .חוזר ומטמא ג
 על אבר אחד, וכ� כירושלמי שא
 כבר קבר את ראשו ורובו. ק" וכת,ברייתא באבל רבתי פסק את ה– מחבר
  .ה ג
 על שדרה וגולגולת שיטמא לה
" ה– א"רעק

�"ש –
  .ואילו כא� מטמא על ראשו ורובו, ט"שעג ס' כפי שנפסק בס, שש
 מטמא רק א
 ה
 שלמי
,  בזה חמור מקרובי
  

  'סעי� ג
  

  :)טפיבמות ". (אי� זה מת מצוה, ואחרי
 עוני
 אותו, קורא, כל שאי� לו קוברי
? איזהו מת מצוה: תניא "– גמרא
  .זהו מת מצוה, לטפל בו וה
 לא יבואו) הישראלי
( א
 היה קורא לקרובי
 – רבנו ירוח�

  .לא יטמא, אבל א
 יכול לקרוא לה
,  מת מצוה זה הנמצא במקו
 ואי� לו קוברי
 ולא יכול לקרוא לקרובי
 שיטפלו בו– ש"� ורא"רמב
  

, וחילופיה�עד כדי נושאי המיטה ? עד היכ�. הרי זה מוש� את ידיו, באו בני העיר .כל שהוא צווח ואי� בני העיר באי
? איזהו מת מצוה "– ירושלמי
 א שאי� כבודו בכ�" בד.) איש600000וישאר הכה� עד  (לא, אבל א
 היו מכירי
 אותו, )שהוא למד ולימד (כשאי� מכירי
 אותו: א"בד...וחילופי חילופיה�

)
  .והנשיא כבודו לכ�). והכה� מטמא תמיד(לא ) כי לימד אחרי
( אבל א
 כבודו בכ� ,)ולא לימד אחרי
  ".ולא איפשיטא? תלמיד מהו שיטמא לכבוד רבו. אי� כהונה היו
: אכריז רבי ינאי, כד דמ� רבי יוד� נשיאה? נשיאומהו שיטמא לכבוד ה

  �"רמב
מדובר בנשיא , "מהו שיטמא לכבוד נשיא"ומה שכתוב , וחובה להיטמא לו, מדובר בנשיא שהוא מת מצוה, בכ� שהנשיא כבודו מה שכתוב  .1

  .שהכל קרוביו, כי אי� מצוה ביורשי
 לבד אלא בכל אד
, עשאוהו כמת מצוה, הוא נשיאהיות ו, ובכל זאת, שאינו מת מצוה
 )כ אי� שיעור של אנשי
 ואז יטמא"אא, והטור כתב שלא יטמא (.לא יטמא, בתלמיד על רבו היות וזה ספק בגמרא .2
3. 
  .כ אנשי
 פורש למקו
 טהרה"ו אחוא
 בא. כ אי� ש
 כדי מיטה וקובריה"אא, כה� שנטמא לקרובי
 אל יטמא למת אחר באותו יו

לפי זה המקרי
 . ולאו דוקא במת מצוה, כלומר הא
 נשיא שלא מלמד מטמאי
 לו, וכותב ששתי השאלות ה� שאלה אחת, �" חולק על הרמב– ש"רא
  .וכה� מטמא תמיד לנשיא, י אינ
 מדברי
 דוקא במת מצוההשנויי
 בירושלמ

 אלא ודאי ?הרי רבו נחשב כאחד שמלמד, מה מקשה הירושלמי הא
 תלמיד יטמא לרבו, ועוד, ו כ� הוא שלא ראינו שנהגש" בשיטת הרא�ייהקש
  .שמדובר בכל הירושלמי במת מצוה

  
: וראיה מהירושלמי, וכה� מטמא לו כמת מצוה, הולכי
 אחר הרוב, ומדובר במקו
 שרוב
 ישראל,  חלל שנמצא ולא נודע א
 הוא ישראל– א"רשב

  .וכ� בכתובות לגבי רובא דניידי משמע שהולכי
 אחר הרוב)". כי כל דפריש מרובא פריש(חזקה ישראל , רג מטבריה לציפורינה, יוחנ�' אמר ר"
  .דינו כנשיא או כרבו שלא מטמא לו, ע א
 גדול הדור"מ נשאר בצ"ובהג. א שכה� מטמא עליוידינו כנש, ת"גדול הדור כר, חיי
 כה�'  לפי ר– תוספות

  
, למד ולימד.  איש כמו הגמרא בכתובות6000ישאר עד : למד ולא לימד. ישאר הכה� עד חלופי חילופיה� של נושאי המיטה:  א� למדלא ידוע: לסכו�
  .כי זה כבוד
 שכול
 ישתתפו בלויית
, ישאר עד הסו�: נשיא
וממקו
 שנמצא לא יכול , 
 ואי� לו קוברי
"עכוהיינו מת שנמצא בדר� או בעיר של , מת מצוה: ולכ�, להלכהש " וכרא�"וכרמב פסק את הגמרא – מחבר

עד שיהיו ש
 כדי נושאי המיטה , אלא יטמא ויקברנו, ניח את המת ואפילו לקרוא לאחרי
מ ואינו זז מש
, לו בו ויקברו אותופלקרוא לישראל שיט
  .מוש� את ידיו, וא
 יש לו כל צרכו, מא עליו הכה�אי� זה מת מצוה שיט, קורא לה
 וה
 עוני
 לו ובאי
, אבל א
 היו ישראל קרובי
 לש
. וקובריה

  א"רמ

 .אלא מטמא, אינו חייב לשוכר
, א שא
 אינו מוצא אנשי
 שיבואו אלא בשכר"י בש
 הריטב"כתב הנ .1

 "עכו' כגו� שהיו ט, כ במקו
 שזה קבוע"אא, "כל דפריש מרובא פריש"כי , שחלל שנמצא ויש רוב ישראל הולכי
 אחר הרוב, א"פסק כרשב .2

�"ש (.שהוי קבוע וכה� לא מטמא כ� מספק, ישראל ונהרג אחד במקומו' וא(  
אפילו במקו
 , ס שחייבי
 להתעסק בקבורתו"הורה החת, מת הנמצא והוא ספק או יהודי ומצאוהו שהוא מהול א� היה לו פסל בצווארו – ס"פתחי תשובה בש� חת

 .ושב ואל תעשה עדי�, ריואבל א
 כבר קברוהו אי� מחטטי
 אח, צל צדיקשאי� קוברי
 רשע א, א� לא לקברו בקברי ישראל, הקביעות
  

  'סעי� ד
  

אחותו מאביו הבתולה ,  מאביואחיו, בתו ,בנו, אמו, שה
 אביו, ל מתאבל עליה
ֵב , שהכה� מטמא לה
כל האמור בפרשת כהני
: תנו רבנ� "– גמרא
פ "אע, שמתאבלי
 עליה
, ואחותו הנשואה מאביו, בי� נשואה, ותו מאמו בי� בתולהואחמאמו ועוד הוסיפו עליה
 אחיו , מתאבלי
 עליה
, ואשתו


  :)ק כ"מו (."שאי� כה� מטמא לה
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ודוקא באשתו כשרה ) כ� היא מתאבלת עליו, כי כש
 שאשה מטמאה לבעלה. (כ� היא מתאבלת עליו,  כש
 שהוא מתאבל על אשתו– ש"רא, �"רמב

, חו מא
 ה
 נכרי
, אפילו ה
 פסולי
 מתאבל עליה
, אחיו ואחותו, אבל בנו ובתו. אבל עליה ולא מטמא לה מתאבל פסולה או ארוסה לא, ונשואה

  .שאי� מתאבל עליה

  .ש לא הביאו די� זה"� והרא" והרמב.מתאבל ולא מטמא, גרושה וחלוצה לכה� הדיוט, ג"לכה  אלמנה– מרדכי
  .ש"� וכרא" פסק את הגמרא להלכה וכ� כרמב– מחבר

  

  'י� הסע
  

  .אי� מתאבלי
 זה על זה,  גר שהתגייר הוא ואמו או עבד שהשתחרר הוא ואמו– �"רמב
אבל , זה רק בקורבת האב', אינו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרי
, את הגר '–ומה שכתוב גר , דאתי לאיחלופי מישראל,  גר מתאבל על אמו– מרדכי


  .נוהג בכל האבלות, וכיו� שנהג יו
 אחד, חייב לנהוג, ו� שהוא מדאורייתאולכ� באבלות יו
 ראש, יש לו חייס, בקורבת הא
  .גר לא מתאבל על אמו, שצט שאי� אבלות מדאורייתא' ל בס" היות וקי– דרכי משה

, מתאבל, מומשמע לכאורה שגר שהתגייר ע
 א. (אי� מתאבלי
 זה על זה, 
 שגר שהתגייר הוא ובניו או עבד שהשתחרר הוא ואמו" פסק כרמב–מחבר 
  )ל שאבלות יו
 ראשו� דאורייתא"כי קי

  .שאבלות יו
 ראשו� מדרבנ�, שצט' ל בס"י קי כ,אי� מתאבלי
 זה על זה, ה גר שהתגייר הוא ואמו" ה– א"רמ
 ולגבי להיטמא .חולק" משאת משה"פ ה"אע, וכ� הסכימו רוב הפוסקי
). פ שחייב בקבורתה"אע(אי� היב
 מתאבל עליה , שומרת יב
 שמתה – פתחי תשובה בש� פרח מטה אהר�


  .פ המחבר"וכ, כי הוא במקו
 בעלה כא�, א שמטמא לה"עיי� לעיל בש
 הרשב, לשומרת יב

  

  'סעי� ו
  

וחכמי
 . אינו מתאבל אלא על ב� בנו ועל אבי אביו: רבי שמעו� ב� אלעזר אומר. ע"דברי ר, כ� מתאבל על שניי
 שלה
, כש
 שמתאבל עליה
 "– גמרא
וכ� אמר ליה רב הונא לרבה , כי הא דאמר ליה רב לחייא בריה, איכא בינייהו מתו בבית? ק"היינו ת, חכמי
 .מתאבל עמו, כל מי שמתאבל עליו: רי
אומ
אינו , הפ שמתאבל עלי"חו מאשתו שאע, צ לנהוג אבלות"א, אבל א
 אינו בפניו,  ודוקא בפניו".בלא אפה לא תנהוג אבלותא, באפה נהוג אבלותא: בריה

מ "ומ. אינו מתאבל עמה, בנה או בתה מאיש אחר, אבל א
 מת אחיה או אחותה, משו
 כבוד חמיו וחמותו, אלא כשמת אביה או אמה, מתאבל עמה
  ".ידיו ורגליו, אבל יכולה למזוג לו את הכוס ולהציע לו את המיטה ולרחו לו פניו, אינו יכול לכופה להתקשט

  .כי שמשמע פשט בגמרא, אבל לא על שאר קרובי
, כבוד בעלהמת חמיה או חמותה משו
 ש רק כ ג
 היא מתאבלת עמו– �"רמב
  .תנא סיפא חמותו, "חמיו"איידי דתנא רישא , ובברייתא,  האשה מתאבלת ג
 על שאר קרובי
– ש"רא, �"רמב

  
  ?מהי חומרת האבלות של קרוב של קרוב

וכ� , וכ� שאר דיני אבלות, ומתעסקי
 הו בהבראה, ות גמורה בחליצת מנעל וסנדל ועטיפת הראשהיא אבל,  האבלות שנוהג ע
 מי שמתאבל עמו– �"רמב
כיו� , פ שאמרו שאי� אבלו אלא עמו בבית"ואע. וכשיוצא לשוק נועל
, ולא כמו שנוהגי
 עכשיו שכשנכנס לבית חול נעליו. דיני שלושי
 בגהו ותספורת

  .אבל בפני האבל נוהג כמוהו בכל דבר,  לו אלא דברי
 שבצנעא או שהוא בעיר אחרתולא התירו, שהוא בבית נוהג אבלות גמורה
וכיו� כול� מוחלי� . אי� צרי� להתאבל, וא
 רצה האבל למחול על כבודו, וסומכי
 על זה שזה רק בשביל כבוד האבל,  היו
 מקלי
 באבלות זו– ש"רא

  .באבלות זו אינו אלא מ� המתמיהי�מ שכל מי שמחמיר "וכתב הגה. ולכ� נהגו להקל, על כבוד�
  . נהגו שבקרובי המת מראי
 קצת סימני אבלות– דרכי משה

 משו
 מתאבל עמה רק בפטירת אביה ואמה, פ שמתאבל עליה"שאע, אשתומחו ,  פסק את הגמרא להלכה שקרוב של קרוב מתאבל עמו בפניו– מחבר
  .משו
 כבוד בעלה, מיה או חמותה
 שג
 האשה מתאבלת רק כשמת ח"וכרמב, כבוד חמיו וחמותו

מ נהגו שכל הקרובי
 "א� מ. וכל המחמיר אינו אלא מ� המתמיה, כי כול
 מוחלי
 על זה, מ שלא נוהגי
 כיו
 באבלות זו"ש וכהגה"כראפסק  – א"רמ
 ,שאחרי הקבורה ובי� רחוקה בי� סמוכה מראי
 קצת אבלות בעצמ
 עד אחר השבת הראשונה )מחמת קורבה ולא מחמת קדושי� (הפסולי
 לו לעדות


וכ� לא מוחי� ביד מי . כל זה לא נוהג כלל, א� בשמועה רחוקה, וכל זה בשמועה קרובה או שהיו אצל המת . בשבתא� לא יחליפו בגדיה
 .שאינ
 רוחצי
שהיינו דוקא כשמתאבל לגמרי כדי� , �"וכתב הש .)כמו שדוד קיבל הבראה על אבנר( ו צרי� או ללבוש שחורי� על קרובושרוצה להתאבל על מי שאינ

  .הרי הוא כלועג לאבל ומתמיה, אבל כשעושה זאת רק לפני האבל, אבלות
אבל , כגו� ברית מילה ולא לחפו� את הראש בערב אותה שבת בחמי
, או מרעותש שעד מוצאי השבת הראשונה אסורי
 ליל� לסעודת מצוה " כ– �"ש

  .אבל הרחוקי
 יותר לא נוהגי
 בכל זה כלל, וכל זה בקרובי
 שמ� הדי� היו צריכי
 להתאבל. בת בגד לב�בשי
 בשוול, לא משני
 מקומ
 בבית הכנסת
  פתחי תשובה

וא
 בשביל כבוד חמיו וחמותו , שחייב בכבודה' את אבי�'מ: שנלמד מהתורה, ש הראשו�"צרי� לנהוג מקצת אבלות עד מוצבחיי אביו  ג
 על אשת אביו – תשובה מאהבה .1
  .ש כא� שיש רמז בתורה"כ, 
 אשתומתאבל ע

וא
 ה
 , שכל עניי� של כבוד לאבלי
 הוא בגלל קרוביה
, צ הקרובי
 שלה
 הפסולי
 לה
 לעדות לשנות לבוש
 בשבת"א,  א
 הקרובי
 של המת לא יודעי
 שמת– אדני פז .2
 . ואסר ג
 כשהקרובי
 לא מתאבלי
ק עליוש חל"הפת. ולהיפ� זה זלזול בכבוד השבת, אז אי� עניי� לנהוג, לא נוהגי
 עדיי� אבלות

 .לא משני
 בגדיה
, אבל אלה שרק מצד כבוד, אז החייבי
 מדינא להתאבל ישנו קצת בגדיה
,  א
 ארע רגל שמבטל גזרת שבעה– פני� מאירות .3
�"א ובש"ע לעיל ברמ"וע (.שלא יאות לעשות כ�, א לא ינהג בכל דיני האבלות"בכ,  מי שמחמיר להתאבל א� שאינו צרי�– בשמי� ראש .4(  

  
אבל א
 מתאבל רק , )ש לא ינהג ממש בכל דיני השבעה"ולפת(ל רשאי כשמתאבל לגמרי " לפי הנ?הא� ב� מאומ# רשאי לשבת שבעה על אביו המאמ#


  .בפניה של אמו המאמצת כדר� שקרוב מתאבל ע
 קרוב אינו אלא מ� המתמיהי
  

  'סעי� ז
  
אבל על , כגו� בנו ואחיו שמתאבלי
 על ב� או בת, אלא כשמתאבלי
 על קורבה של שאר, אבלי
 עליה
 אי� מתאבלי
 על הקרובי
 שמת– �"מבר

  .אינו מתאבל עליה
, כגו� שמתה אשת בנו או אשת אחיו או בעל בתו או בעל אחותו, י קדושי�"קורבה שע
  .י קדושי�" אי� חילוק בי� קורבה של שאר לקורבה שע– ש"רא

אינו נוהג שו
 , שאינו קרוב לו כלל, אבל אחיו מאביו שמתאבל על אחיו מאמו,  לא מתאבלי
 אלא כשהמת קרוב לו– תי�� בש� רבותינו הצרפ"רמב
  .אבלות
  )ד"שמ ס' עיי� בס, בעניי� קריעת הבגד על קרוב של קרוב (.�"וכרמב, 
" פסק כרמב– מחבר

א להראות קצת אבלות "ולא הזכיר כלל את מנהג הרמ, על קרוב של קרובע לא קורעי
 ולא מתאבלי
 " ג
 הנוהגי
 כשו– ילקוט יוס", יביע אומר
  .כגו� רחיצה בחמי
 או  שמחת מרעות, בצנעא

  

  'סעי� ח
  

ויו
 , לכ� לגבי אבלות מדרבנ� מקלי
 בספקו, ג" והלכה כרשב." ספקא הוי,הא לא שהה, אינו נפל, כל ששהה שלושי
 יו
 באד
: ג אומר"רשב"  – גמרא
  .הספקשלושי
 בכלל 

  .מ"י כתוספות ולא כהגה"ולכ� הכריע הב, א� תוספות לא כתבו כ�. חייב להתאבל עליו,  תינוק שנפל מהגג או אכלו ארי ביו
 שלושי
– מ"הגה
  )רק א
 לא שימשה ע
 בעלה כל ימי עבורה". (אפילו מת ביו
 שנולד, מתאבלי
 עליו, שכלו לו חדשיו, א
 קי
 ל� בזה "– גמרא
  .ולא אומרי
 עליו תנחומי אבלי
 וברכת אבלי
, ואי� עומדי
 עליו בשורה, אפילו גמרו שערו וצפרניו, לושי
 אינו מתאבל תו� ש– �"רמב
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  שעה לראשו� או שבעה לשניתהדי� בספק ב� 

, פ שאבלות מדרבנ�"ע ואנראה שמדובר בספק ב� תשעה לראשו� או שבעה לשני, אונני
 ומתאבלי
 עליה
,  מה שכתוב בפרק החול שהספקות– תוספות
  .ג ומרדכי"סמ, מ"פ הגה"וכ. שודאי קרוב הוא לאחד, גנאי הדבר שלא יתאבלו לא זה ולא זה

  .האחרו� מתאבל עליו ולא הראשו�, ספק ב� תשעה לראשו� או ב� שבעה לאחרו� – י בש� אור זרוע"הגהות אשר
  


  הדי� כשנולד בחודש השמיני ועברו שלושי
 יו
  .ובאמת הוא ב� שבעה אלא שהשתהה, ג שלא מחלק"וראיה מהגמרא מרשב, מתאבלי
 עליו,  השמיני ושהה שלושי
 יו
 נולד בחודש– �"רמב
  .עד שיעברו שלושי
 יו
 מהחודש השמיני,  ב� שמונה אפילו אחרי שלושי
 יו
 אי� מתאבלי
 עליו– �"רמב

  
  ?"כלו לו חדשיו"מתי נקרא 

  .טעי
 שנולד לתשעה בי� שלמי
 ובי� מקו– �"רמב
  . דוקא שלמי
– �"רמב

  
כ "אא, מש
 ואיל� מתאבל. שאי� מתאבלי
 על תינוק תו� שלושי
 יו
 אפילו גמרו שערו וצפרניו ויו
 שלושי
 בכלל, �"ג וכרמב" פסק כרשב– מחבר

, היינו תשעה חודשי
 גמורי
 ,וכגמרא שא
 ידוע שכלו לו חדשיו. 
 שצרי� שיעברו שלושי
 יו
 מלאי
 מסו� התשיעי"וכרמב, נודע שהוא ב� שמונה
  . א
 נולד לסו� תשעה,ביו
 שנולדאפילו מת  ,מתאבל מיד, 
"כרמב

�יו
 לאחר ' א
 חי ל, חודשי
' אפילו נולד רק ב� ה, שתינוק שנולד מוקד
 מטופל באינקובטור,  כיו
– נשמת אברה� בש� רבי שלמה זלמ� אויערב
  .מפני שסומכי
 שהתינוק מתפתח באינקובטור כמו ברח
 אמו, וג
 מתאבלי
 עליו, הפודי
 אותו בברכ, שמוציאי
 אותו מהאינקובטור

א� א
 אחד ,  שכל זה כששניה
 קיימי
ש"והדגיש הפת .שניה
 מתאבלי
, ספק ב� תשעה לראשו� או שבעה לאחרו�,  פסק כתוספות וכמרדכי– א"רמ
אפשר שפטור , וא
 אחד מת כשהיה קט�, וכ� חייב הב� הזה להתאבל על שניה
. הקלובדרבנ� ספק ל, כי כא� איו גנאי,  האב השני להתאבלבלא חיי, מת

  .מלהתאבל על השני
  פתחי תשובה

ע אלא ע
 "ס שאי� פה חישוב של מעל"והסכי
 איתו הת, הורה רב אחד להתאבל שלא מחשבי
 שעות, אבל טר
 הגיעה שעת לידתו, ללידתו'  תינוק שמת ביו
 לא– ס"חת .1
  .שהלכה כדברי המקל באבל, ועוד, מתאבלי
 עליו' אכניסתו ליו
 הל

 .מתאבלי
 עליו,  במקרה שיודעי
 בוודאות שכלו לו חדשיו ונגמרו שערו וצפרניו ומת לאחר שמונה ימי
– מעיל צדקה .2
שרוב נולדי
 לתשעה , שהתעברה מראשו�שתלינ� לומר , לא נותני
 חומרת שניה
,  במקרה שלא היתה האשה בפנינו עד שלושה חדשי
 מנשואי השני–אליעזר ' השיב ר .3


 .שאי� הולכי
 בממו� אחר הרוב, ולעניי� ירושה לא יורש א� את הראשו�, ונותני
 לו חומרות ראשו�, חדשי
  

  'סעי� ט
  

 ואי� מתאבלי
 ,ראשו� נמי ב� קיימא הוי, לא אמרינ� מדהשני חי,  חיוהשני, תאומי
 שמת אחד מה
 תו� שלושי
 יו
 – י בש� אור זרוע"הגהות אשר
  .עליו

ואמר שזה רק כשהיה השני , פ הלבוש"וכ. כ על השני"אי� מתאבלי
 ג, והשני אחר שלושי
 יו
, שא
 אחד מת לפני שלושי
 יו
, פ זה" פסק ע–מחבר 
  .בשעת מיתת הראשו�, חולה

וכתבו , א� תמהו על זה. אז ג
 השני לא, יימאוא
 הראשו� אינו ב� ק, כי ה
 מגיעי
 מטיפה אחת,  פרשו שייתכ� שטעמו של המחבר–� "ש, ז"ט
, א לומר שהיות והשני ב� קיימא ג
 הראשו� כ�"פ שיש הו"אע, ואי� מתאבלי
 על הראשו� שמת תו� שלושי
 יו
, שהשני חי, שהכוונה של האור זרוע

  .ח"פ ג� הב"וכ, וכ� משמע בדבריו. ל שלא"וקמ
  

  'סעי� י
  

, מ רק מבשר ויי� אסרוהו"ומ, כמו שמתו מוטל לפניו, אינו אוכל בשר ואינו שותה יי�נוהג אנינות ו, וטל לפניו משמע מהירושלמי שמי שרבו מ– �"רמב
  .ולכ� חייב לבר� ולזמ�, ולא מכל המצוות

  :)ק כה"מו". (אינו יושב עליו אלא יו
 אחד, אפילו רבו שלימדו חכמה "– גמרא
  .ני אבלות יו
 אחדושאר די,  מתאבל עליו בחליצת מנעל– מ"הגה, �"רמב

  . צרי� לשנות מקומו בבית הכנסת באותו במקצת היו
– נו שמחהבר
  .שמתאבל בחליצת מנעל וכל דיני אבלות יו
 אחד, � לעניי� אבלות"ואת הגמרא וכרמב, � לעניי� אנינות" פסק כרמב– מחבר

  . פסק כרבנו שמחה שמשנה מקומו בבית הכנסת במקצת היו
– א"רמ
  )א"הג (.וכ� שלא יאכל בשר ולא ישתה יי� בכל אותו היו
 עד הקבורה, ות הוא במקצת היו
 הראשו� ולא יותר מנהג האבל– ז"ט
  

  'סעי� יא
  

  .כי אי� מקור לזה, אי� מתאבלי
 עליו כלל, )ג"ועשאוהו כמת מצוה בס(פ שהכל מטמאי
 לו "אע,  נשיא–�"רמב
  . אבל כול
 אונני
 עליו– כלבו
אלא חייבי
 להתאבל כרגיל והכוונה שלא מתאבלי
 על בכורות , זה מנהג טעות, אפילו אינו בכור, ל על ב� ראשו� שמת המנהג שלא להתאב– כלבו

  .ובית יוס� קרא תגר על מנהג טעות זה וחובה להתאבל כרגיל תמיד. 'הקדושי
 לה
  .� שלא מתאבלי
 על נשיא" פסק כרמב– מחבר

  .ע"בב� הראשו� שמת ל, ומזה השתרבב מנהג שההורי
 לא הולכי
 אחר המיטה, מנהג טעותוכתב שזה , א את מנהג הכלבו" הביא כי– א"רמ


