
  דצש' ס
  

  'סעי� א
  

 לגיהו� י�לוששו, שבעה למספד, אלא שלושה ימי� לבכי, על מת אחר הוא בוכה, וכל המתקשה עלי יותר מדי, אי� מתקשי� על המת יותר מדי" – גמרא
  :)ק כז"מו". (ותספורת

  . פסק את הגמרא– מחבר
  .תי� מותראבל לשאר מ. אל ינשק אות�, אד� שמת בנו או בתו – ט"פתחי תשובה בש� מהרי

  

  'סעי� ב
  

כמו שרבי ביקש להושיב (ואי� בוכי� עליה� יותר משלושי� יו� , אבל תלמידי חכמי� הכל לפי חכמת�, בשאר הע�?  במה דברי� אמורי�– �"רמב
אי� , חדש' חר יבוכ� חכ� שבאה שמועתו לא. חודש' ואי� מספידי� יותר מיב, )ישיבה על קברו לאחר שלושי� יו� כמו משה שבכו ואתו שלושי� יו�

  :)יבמות עב, "שאול נפקי ליה תריסר ירחי שתא ולאו דרכא למיספדיה: "כי דוד אמר על שאול שלא נספד כהלכה(מספידי� אותו 
אי� , חדש' שאי� מגעת שמועת תלמיד חכ� עד יב, ולכ� מקו� מרוחק, חדש'  ואכ� כ# שאי� מנהג ואי� דר# אר� להזכיר את המת לאחר יב– �"רמב
  )ס שעד"ועיי� לעיל בסו. (אפילו יו� שמועה, פידולהס

, חדש' ואי� מספידי� יותר מיב, יו�' שתלמידי חכמי� מתקשי� עליה� לפי חכמת� ולא בוכי� יותר מל, � להלכה" פסק את שלושת דיני הרמב– מחבר
  .ה חכ�"וה
  

  'סעי� ג
  

  ".'ומעשה וכו, י� חוששי� משו� דרכי האמוריוא, יוצאי� לבית הקברות ופוקדי� על המתי� שלושה ימי� "– אבל רבתי
  . פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר

  . כל זה דוקא בימיה� שהיו מניחי� את המת בכוכי� והיה אפשר לראותו– �"ש, פרישה
  

  'סעי� ד
  

ואמר רב . כאילו עוברת לפניו בשוק' עד ל' מז, כאילו נזקפה כנגדו בקר� זוית' עד ז' מג. יראה האבל כאילו חרב חדה מונחת לו בי� כתפיו' כל ג "– גמרא
  ".נתרפאה כל המשפחה, נולד ב� זכר באותה משפחה: אלכסנדרי

  . פסק את הגמרא– מחבר
 שאי� �"וכתב הש, )רוקח(אי� עושי� שמחה ומשתה ביו� המילה  , מי שמת לו מת ובתו# שלושי� נולד לו ב�– ל"� בש� הפרישה בש� מהרש"ש

  .נוהגי� כ� וכדלעיל
  

  'סעי� ה
  

  ".תדאג כל החבורה, אחד מבני חבורה שמת "– גמרא
  . פסק את הגמרא– מחבר

  

  'סעי� ו
  

  ".אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה, הרי זה אכזרי,  כל מי שאינו מתאבל כמו שציוו חכמי�– �"רמב
  .�" פסק את הרמב– מחבר

  
  

  שצה' ס
  

  'ב%' אפי�סעי
  

ש מקצת "ול, ש מקצת שביעי"ל, מקצת היו� ככולוש: אמר אבא שאול. מותר ברחיצה, דו המנחמי� מאצלו ביו� השביעיכיו� שעמ, אבל "– גמרא
הלכה כאבא : רבא אמר. דאמרינ� מקצת היו� ככולו, ומודי� חכמי� לאבא שאול ביו� שלושי�, הלכה כאבא שאול ביו� שבעה: אמר אביי. שלושי�

  :)ק יט"מו". (הלכה כדברי המקל באבל, דאמר שמואל, הלכה כאבא שאול בזו ובזו: ונהרדעי אמרי. שבעהביו� ...ואי�, שאול הביו� שלושי�
  .אבל ביו� שלושי� מיד בנ� החמה בטל די� שלושי� לעניי� גהו� ותספורת, היינו לאחר שיתפללו עמו,  ביו� השביעי צרי# עמידת מנחמי�– רבנו ירוח�

  
  ?הא� מקצת לילה ככל היו�

  .אבל לא מקצת לילה ככל הלילה,  דוקא מקצת היו� ככולו– מרדכי, � מרוטנבורג"מהר, �"יבר, ש"רא
  .ה נמי מקצת לילה ככל היו�" ה– �"רמב
א� שמע בלילה ונהג מקצת , אול� בשמועה רחוקה שדינה שצרי� לנהוג יו� אחד, אי� מקצת לילה ככולו, צרי# ספירת ימי�' ול'  היות וגבי ז– �"מהר

לכ� ג� בשמועה רחוקה ינהג , א� יעשה זאת בלילה, לא יהיה הכר, שמכיוו� שבכל לילה כל אחד חול� מנעליו, ש הכריע"הרא. ולה היו� ככולוע, אבלות
  .מקצת אבלות ביו�

  . מתיר בשעת הדחק לרחו� בליל שביעי– ת"ר
  

עולה לו , שא� שמע שמועה רחוקה בלילה, � מרוטנבורג"כמהרוכ� פסק , )� שמקצת לילה ככל לילה"ולא כרמב ( פסק את הגמרא וכרבנו ירוח�– מחבר
  .מקצת לילה ככל היו�

היינו אחר יציאה  (כ במהל# השבעה היו אצלו"צרי# להמתי� עד שעה שהמנחמי� בד,  במדינות אלו שהמנחמי� אינ� רגילי� לבוא ביו� השביעי– א"רמ
  . להמתי� שעהכי זה תלוי בעמידת המנחמי� ולא כמו שנוהגי�, )מבית הכנסת

, חליצת סנדל, כפית המטה(בגלל שהאבלות היא בקו� ועשה , שביו� שביעי צרי# שיעור קימת מנחמי�, 'ול' תב מסביר את החילוק בי� יו� ז' ז בס"הט
ולפי , מספיק עד הנ�, )גהו� ותספורת(� בשב ואל תעשה ה'  היות ודיני ל,אול� בשלושי�, דול יותר של קימת מנחמי�לכ� צרי# שיעור ג, )עטיפת הראש

  .ע אפשר כבר בנ� ולא צרי# לחכות זמ� של קימת מנחמי�"לכו, והיות ובשבת לא נוהג אבלות בפרהסיא, ק� בשבת, מי שמת לו מת ביו� ראשו�, זה
  .ח" לחלוק על הבז"� הסכי� ע� הט"ג� הש. כי לא עשה מעשה של אבלות, "מקצת היו� ככולו"שלא אומרי� בשבת , ח"ז דחה את דברי הב"בזה הט

  פתחי תשובה
 אבל ברחיצה וסיכה יש להמתי� .אבל ג� בתשמיש ימתי� בלילה יותר מהרגיל. שמקצת לילה ככולו, יש לפסוק כמקלי�, ת ותשמיש המיטה שיש בה� מצוה" לעניי� ת– ז"רדב .1

  .ליו�

כי ג� בדברי� שה� , ז"ז יהיה מותר אלא שהוא תמה על הט"וכתב לפי הט,  מיד בנ�, בדיו� דומה הא� מותר לאבל שחל יו� השביעי שלו בשבת ללבוש חלוק לב�–גבעת שאול  .2
  .ולכ� אסור בלבישת החלוק עד לאחר התפילה. בשב ואל תעשה החמירו בה� בשיעור של קימת מנחמי�
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  'סעי� ג
  

 באדר מקצת היו� 'ולא אומרי� בכט, באדר הבא' חדש עד סו� יו� כט' צרי# לנהוג דיני אבלות יב,  מי שמת לו מת בראש חודש ניס�– תרומת הדש�
  .ח ניס� הבא"עד שיכנס ר, חדש' ולכ� צרי# לנהוג יב, חדש הספירה היא לפי חודשי�' אבל ביב, בספירה היא לפי ימי�' ול' כי בז, ככולו
  . פסק כתרומת הדש�– מחבר

  ) ואפילו א� זה שבת– �"ש (.א יו� היארצייט נהגו להוסי� ולהמשי# אבלו על אביו ואמו ג� את היו� שבו נפטרו הו– א"רמ
ז שג� " מסיק הטכ�לפי. ולכ� נוהגי� אבלות באותו יו�, ד כתב שנהגו לומר קדיש וברכו ולהתענות בו"א הוא משו� שתרוה" הטע� לדברי הרמ– ז"ט

  .ולא רק ביו� השנה הראשונה, בכל יארצייט הדי� כ�
הרי , מה זה קשור, ז"ועל כ# הקשה הט. חדש' אלא גומרי� אות� לאחר יב, צייט את דיני האבלות א� השנה מעוברת לא נוהגי� ביו� היאר– ח"ב

שלא נוהגי� , חדש' ח התייחס לדיני אבלות של יב"שהב, ז"� קושית הט"ותר� הש? אבלות נוהג בכל יו� יארצייט ומה זה קשור א� השנה מעוברת
  .� להלכה"וכ� פסק הש. וכ� יש להתענות ביו� זה וכ� בכל יארצייט, לבית המשתה ושמחהאול� אסור להיכנס , ביו� היארצייט כשהשנה מעוברת

  
  

  ושצ' ס
  

  'סעי� א
  

. אפילו שעה אחת, וחכמי� אומרי� אפילו יו� אחד. א"דברי ר, אינו צרי# לכפות לאחר הרגל, קיי� כפיית המיטה שלושה ימי� קוד� הרגל "– גמרא
  ". אי� הרגל מפסיקו,מ א� לא קיי� אבלות קוד� הרגל"ש

שא� לא קרע בשעת , שלי� אותו כל שלושי� חו� מהקריעהמ, לות שבעה בי� בשוגג בי� במזידב מכא� למדי� שמי שלא נהג א– ש"רא, ד"ראב, �"רמב
  )שמ' חו� מאביו ואמו שקורע והול# לעול� כדאיתא בס. (אלא תו# שבעה, חימו� אינו קורע

  .וני� להלכה פסק את מסקנת הגמרא והראש– מחבר
כ מי "משא, יכול לקרוע, וכשדעתו תשוב אליו, כי לא היתה דעתו צלולה, לא אזלינ� בתר שעת חימו�, אינה מיושבת עליו א� היה חולה ודעתו – ז"ט

  )חו� מאביו ואמו. (כי שעת חימו� עברה, שוב אינו קורע בשעה שמתרפא, ולא יכול לקרוע אבל הבי� ושמעשהיה חולה אפילו מסוכ� 
וזה נחשב , או שאי� דעתו מיושבת לאחר שמבריא או שדעתו חוזרת אליו חוזר וקורע, שלא יכול לקרועג� בחולה מסוכ� ש ,ח" מביא את דעת הב– �"ש

  .לא חוזר וקורע, ורק מי שהיה בריא לגמרי ובשוגג לא קרע.  בשבילו�שעת חימו
  

  'סעי� ב
  

, כגו� מי שהיה בעיר אחרת ואמרו לו שמת לו מת ולא נהג אבלות, במקצת וזלזל במקצת הימי�אבל א� נהג , א שלא נהג כלל די� שבעה" בד– ש"רא
  .עה מהראשו�בכלומר ש, מונה ששה ימי� מהיו� השני, וחזר לעירו ביו� השני

  .ש להלכה" פסק את הרא– מחבר
  .מ מונה מיו� השמועה הראשו�"ומ. אי� נכו� לעשות כ#, ר שאמת הדברואחרי יומיי� אמ, שמע שמועה שמת אביו וקרובו אמר שאינה אמת – ז"פתחי תשובה בש� רדב

  

  'סעי� ג
  

צרי# להתאבל משיגדיל ומונה שבעה ושלושי� , יו�' והגדיל קוד� שעברו ל,  מי שמת אביו או אמו והיה קט� באותה שעה– � מרוטנבורג"מהר
  .פ רבנו ירוח�"וכ .ושלושי� בטלו לגמריא# שבעה , חדש בלבד' נוהג דיני יב, וא� עברו שלושי� יו�, משהגדיל

  )חדש' ואפילו של יב (.בטל ממנו כל דיני אבלות, כיו� שהיה קט� בשעת קבורה,  אפילו הגדיל תו# שבעה– ש"רא
  .כי הלכה כדברי המקל באבל, ש" פסק כרא– מחבר

  . ועיי� להל� בפרוט עני� זה.חדש' ושי� רק דיני יבולאחר של, שא� הגדיל תו# שלושי� יש לו דיני שבעה ושלושי�, �"ח פסק כמהר" הב– �"ש
  

פ שש� ימי הרגל עולי� למני� שלושי� ופה "שנוהג לאחר הרגל שבעה ושלושי� ואע,  זה דומה למי ששמע שמועה קרובה ברגל– ז"פ הט"� ע"טע� מהר
  .אי� דיחוי אצל מצוות, לאו בר חיובאפ שבקט� האיש "ואע. ופה לא נהג שו� דבר, ש� נוהג בימי הרגל איסור בגהו� ותספורת, לא

כ אי� לו תשלומי� "א, אול� בקט� הוא לא היה בר חיובא, אלא שמצד הרגל לא יכול לנהוג אבלות,  ברגל האד� היה בר חיובא– ז"פ הט"ש ע"טע� הרא
ה בשבעה ושלושי� אינ� מצוה בפני "וה. לשניכי היות לא היה זקוק לראשו� לא זקוק , שלא נוהג פסח שני, וכמו בקט� שהגדיל ב� שני פסחי�, כ"לאח

אינו , אול� מי שידע ולא התחייב. תקנו שיש לו תשלומי� כל שלושי� יו�, וכשלא ידע, אלא תשלומי� לאבלות שהיה לו לעשות מיד אחרי הקבורה, עצמה
  .שיי# כלל בתשלומי�

מדוע כשהגדיל תו# , כ"וא, שהרי א� זלזל לא משלי� כדלעיל,  עצמושהרי כל יו� מימי השבעה הוא חיוב חדש בפני, ש"ז הקשה על דברי הרא"הט
  .חותנו, ח"ז את הב"כ# שאל הט? שבעה נפטר
למרות שהיה אונ� בשעת , � לעניי� הבדלה שמבדיל עד יו� שלישי"שמא פסק כמהר' שבס, ע סותרי� זה את זה"ה פסקי השו"שבלא, ח"וענה לו הב

� שהוא רבו של "ח תמיד כמהר"על כ� פסק הב .נפטר ג� א� הגדיל, ש שהיות ובשעת הקבורה היה פטור"אופה פסק כר, הבדלה והיה פטור מדינא
  .ע"וחייב כא� את הקט� בתשלומי שבעה ושלושי� ולא כשו, ש"הרא
ולכאורה קשה . �ד בקברות אבות"שלא קוברי� הרוגי בי) סנהדרי� מז(הגמרא אומרת . ע"ז בא לחדש כא� חידוש חדש וליישב את הסתירה בשו"הט

ועוני� ? ושואלי� למה לא מתאבלי� עליה� הרי התכפרו במיתה וקבורה. ומתרצת הגמרא שצרי# מיתה וקבורה? הרי מיתת� היא כפרת�, למה לא
, מת הגוללואבלות מתחילה מיד בסתי, היינו זמ� מועט לאחר סתימת הגולל, רב אשי תר� שצרי# לכפרה צער חיבוט הקבר. שכפרה מועילה מעיכול בשר

  .אידחי,  וכיו� דאידחי,שאז יש מרירות רבה ביותר על האבל
, כ במקו� שכבר יש אבלות בעול�"א, לא תתחיל יותר, כ אומרי� שכיו� שלא התחילה"אעפ, ומה במקו� שעדיי� לא חלה האבלות בעול�, ו"והדברי� ק

  "!אידחי, דחיכיו� דאי"ש שנאמר "כ, ורק הקט� מצד היותו קט� לא חל עליו די� אבלות
וג� התרו� הראשו� לא חולק על , שהלכה כרב אשי(, אלא מצד שנדחתה האבלות,  ואת הרוגי בית די�כ שאי� לפטור את הקט� בגלל תשלומי�"מבואר א

� "לא כמהרואי� הפשט , ע שפיר"ממילא מיושבי� פסקי השו. שש� יש חיוב ממשי עד יו� רביעי להשלי� את ההבדלה, ואי� זה דומה להבדלה, )זה
  .ש שפטר מצד תשלומי�"ולא כרא, שחייב תמיד

א# כא� בקט� ראוי , כי מלכתחילה לא היו ראויי� להתאבל עליה� כלל, ד התבטלה האבלות" שבהרוגי בי,ז" הטו של"הקהכס  דחה את ' � בנק"הש
  . הבדלה החילוק נכו�א# לגבי. ד"ו מהרוגי בי"ואי� ק, כ"ויתכ� שיצטר# להשלי� אח, ויש לו מרירות לב, להתאבל

  פתחי תשובה
שבמקו� שאי� די� , מ בזה"אלא שיש נפק? ע כא�"כ חולק על השו"וא, שמ פסק שקט� נוהג אבלות מדי� חינו#' ז בס"א# הט, ע"ז הארי# להוכיח פסקי השו" הט– ת ציו�שיב .1

  .הא� צרי# לחנ# את בתו הקטנה באבלות, א השיבת ציו� מחלוקתומבי. שאי� מבטלי� אותו מטע� חינו#, כגו� אי� לו אב או כשהול# ללמוד תורה, חינו#

וא� ארע רגל באמצע לא צרי# אפילו א� זה .. ודאי שא� עבר זע� בתו# שלושי� צרי# להתאבל, ל ולא התאבלו אז מחמת ביעתותא" אד� שמת לו מת בשעת הדבר ר– ס"חת .2
 .בתו# שלושי�

חדש שאינו ' כ אבלות יב"משא, ל באבל ואי� לה� תשלומי�"שה� מצוות שקבעו חז' ול' שדי� ז, א# אפשר לחלק, � הקט�חדש בטלה מ'  משמע שג� אבלות של יב– חכמת אד� .3
 .פ חייב"ל שעכ"י, אלא משו� כבוד אביו ואמו

  
  



 3

  זשצ' ס
  

  'סעי� א
  

קרובי� , וכ� כל עדות שמשיאי� אשה על פיה, דמילתא דעבידא לגלויי לא משקרי, פ עד אחד ועד מפי עד וגוי מסיח לפי תומו"מתאבלי� ע – �"רמב
ונהג , שהאמי� לרב שמתו אחיו ואחותו, :)ק כ"מו(חייא ' וכ� ממעשה דר, כי עבידא לאיגלויי,  וראייתו מקדוש החודש שעד אחד נאמ� בו.מתאבלי�
  .ה"פ המרדכי והראבי" וכ.משמע שלא צרי# עדות ברורה לאבלות. ג שזה לא היה בגדר עדות"אע, ו� אחד שמועה רחוקהעליה� י
  . מתיר להתאבל אפילו בעד אחד שמתכוו� להעיד– אור זרוע

  .מ הסכי� שכ# הלכה" מ.פ עד אחד"אי# נהגו העול� להתאבל ע,  תמה– � מרוטנבורג"מהר
קרובי� , שכל עדות שמשיאי� אשה על פיה,  את הכלל� הוסי "והש .� מסיח לפי תומו"עד מפי עד ועכו, פ עד אחד"� ע� שמתאבלי" פסק כרמב– מחבר

  .מתאבלי�
  

  די� מסיח לפי תומו
  .� נאמ� במסיח לפי תומו לחייב באבלות" עכו– ה"ל בש� ראבי"רש
  .# לא לשאר דברי� בי� להקל ובי� להחמירא, � נאמ� רק בעדות אשה או לומר שפרותיו ערלה" עכו– ישעיה' ל בש� ר"רש

חזרנו , אבל יש ראיו� בעיתו� ע� נכרי מסיח, כי נית� לתבוע אות� על נזקי�, אפשר שמדובר כמו באומ� שלא ירצו לשקר, א� התפרסמה מודעה בעיתו�
  .לנקודת המחלוקת

  

  'סעי� ב
  

  .ע משוי ליה ספק"שכו, כמו לעני� פדיו� בכור שמת ביו� שלושי�, לא מתאבל מספק, ושני� אומרי� לא מת,  שני עדי� אומרי� מת– מרדכי
צרי# , ימי�' ב יבואר שכשראינו קרוב# גוסס ג"שלט ס' אבל בס. עומד בחזקתו שהוא חי, שמכיו� שיש ספק, �"והסביר הש.  פסק כמרדכי– מחבר

  .שמסתמא מת, להתאבל
  

  ?י�מה הד, א# ספק א� זה תו# שלושי� או לא, שמע שמת לו מת
כי הולכי� אחר , ולכאורה יש להקל, � הסתפק בדי� זה"מביא שמהר, ומסתפק א� זה תו# שלושי� או לאחר שלושי�, שמע אד� שמת קרובו – ז"ט

� י ב"ואול� מהר. שינהג בשבת אבלות בצנעא, ועוד, ת שבעה ימי�"כי אסור בד, זה חומרא דאתי לידי קולא, וכ� א� נחמיר עליו להתאבל, המקל באבל
ואומרי� שעכשיו , פוסק שחייב להתאבל וסומכי� על החזקה, "נותנו לה בחזקת שהוא קיי�, המביא גט והניחו זק� או חולה: "מכח המשנה, לב

  .�"ח והש"פ הב"וכ.  מתמקרוב
  :ז מקשה על זה כמה קושיות"הט

ואפילו א� יארע בה� פסול יהיו , חזקת טהרהכי הוא עדיי� ב(, האונ� והמפקח את הגל שוחטי� עליו את הפסח: "יש משנה בפסחי� צא .1
, שהוא טמא מתחילתו, חו� מ� המפקח בגל ונמצא המת תחתיו שחייב לעשות פסח שני) כי בשעת זריקה היו ראויי�, פטורי� מלעשות פסח שני

האהיל ונזרק הד� היה ובשעה ש, לכאורה נאמר שמת רק עכשיו בשעה שמצאו, שואל תוספות". כי האהיל על הטומאה משעה שהתחיל לפקח
אלא הרי הוא , משמע שלא מעמידי� אותו בחזקת חי והשתא הוא מת. כל הטומאות כשעת מציאת�, שכיו� שנמצא מת, מתר� תוספות? טהור

ולא חוששי� שמא , שמכריחי� אותו להביא פסח שני, כ ברור"וזה כ. (כמת מעיקרא ולכ� ג� באבלות משמע שמת מעיקרא וצרי� להתאבל
  !)חולי� לעזרהמביא 

עד , ולא הספיק בעל הפרה למשו# את החמור, ומש# בעל החמור את הפרה, המחלי� פרה בחמור: אמר רב יהודה אמר שמואל: "כתובות עו .2
, אחרי שמש#, נאמר שעכשיו החמור מת, ולכאורה קשה". על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיי� בשעת משיכת הפרה, שמת החמור
 .כ שלא אומרי� חזקת חיי�"אלא ע.  ומאי שנא חזקת אד� חי מחזקת בהמה חיה? החמור להביא ראיהולמה על בעל

. ויש אוסרי�, ימי�' א שתולי� שנהרג תו# ג"י, ואי� יודעי� מתי נהרג, יז נפסק שא� מצאו הרוג ומכירי� אותו בטביעת עי�' ע ס"ע אבה"בשו .3
 .כ שלא אומרי� כ#"אלא ע! נאמר שעכשיו נהרג כמו במשנה בגיטי�,  וקשה.ששמא כבר היה מת, א שהולכי� לחומרא"ופסק הרשב

אול� א� יודעי� שמת בודאות , )כמו בזק� ששלח גט(אז מעמידי� אותו בחזקת חי , שכל זמ� שלא מבורר שמת, ז"מכח קושיות אלו הסיק הט
אומרי� שעכשיו , מקוה חסר וטבלו בו אנשי� לפני שנודע שחסרפ שב" ואע.כיו� שעמד לכ�, אומרי� שמעיקרא מת, אז אדרבה, והשאלה היא מתי מת
, אול� א� מבורר שהוא מת, ז שלא מבורר שמת אומרי� שהוא חי"ולכ� כ, והוא מועד לכ#, כי כל חי עומד למות, ש� זה שונה, נחסר וכול� טהורי�

ח "ולא כב, אי� להתאבל עליו, � שלושי� או לאחר שלושי�לכ� כשמסופקי� א� מת תו. כי עומד לכ�, ואדרבה אומרי� שמעיקרא מת, הלכה החזקה
  .�"וכש
  :ז אחת לאחת"� תר� את קושיותיו על הט"הש

ולכ� , אבל אצלנו אי� זמ� ידוע שנאמר מתי מת. וכ� ידוע מתי נפל הגל ויש זמ� ידוע, שנפל גל, כי יש רעותא לפנינו, במפקח את הגל הדי� שונה .1
  .עד עכשיו יוחזק כחי

 וצרי# לברר שקני�, שהפרה לא היתה קנויה לבעל החמור ונעמיד אותה על חזקה זו, ש� יש חזקה הפוכה,  ממחלי� פרה בחמורמה שהוכיח .2
 .המשיכה היה קני� גמור

 .א להוציא אותה מחזקתה וזה לא שיי# כא� כלפי אבלות"וא, ש� יש חזקת אשת איש, מה שהוכיח ממצאו הרוג .3
שכל כמה שאפשר , חייב להתאבל, ומסתפק א� זה תו# שלושי� או לאחר שלושי�, ב לאד� שמת קרובו שא� כתו,ח"� כדעת הב"לכ� פסק הש

היה דואג שכתב היד יגיע לפני , כי א� היה צרי#, צ להתאבל"א, אבל א� זה כתב יד של חכ�. ואומרי� שמקרוב הוא מת, להעמידו בחזקת חי מעמידי�
  .ש בש� הרבה פוסקי� שיתאבל"פ הפת"וכ .אבלוכ# ית, שלושי� ויהיה כתוב שמת בתו# שלושי�

  
  כ הוכח שצרי# להתאבל"הורו לו שלא להתאבל ואח

שא� , א"שצו ס' וזה לא גרע מס. צ להתאבל"צידד להקל שא, כ נודע שמת תו# שלושי�"ואח,  א� הורו לאד� שאי� לו להתאבל מספק– � מינ�"מהר
  .�"ז והש"פ הט"וכ. לא מתאבלש, לא נהג אבלות בשוגג או במזיד ועברו שלושי� יו�

� הא� יתאבל על המת למרות שהוא פחות "ומסתפק מהר, והשני חי, בתאומי� שמת אחד מה� קוד� שלושי�, ט"שעד ס' ולכאורה יש ראיה לזה מס
או אולי לא , ב כשמועה רחוקהאו כיו� שעברו שלושי� יו� זה נחש, כי נחשב כבר ב� קיימא כי אחיו חי ואי� אישה מתעברת וחוזרת ומתעברת נפלי�', מל

 .כמו בשמועה רחוקה, � שפטור"ומצדד מהר. רק לא ידע א� צרי# להתאבל, כ אצלנו שידע שמת"משא, כי כלל לא ידע שמת לו מת
שנדע יו� ' יכול להיות שש� זה בגלל שאי� לו אפשרות לדעת עד שיעברו ל, � פטר בתאומי�"וכותב שלמרות שמהר, � מינ� דוחה זאת"אול� מהר

  .ולכ� פה ג� אחרי שלושי� אולי יצטר# להתאבל, אול� במקרה דנ� יכול להיות שבאיזה דר# ידוע לו תו# שלושי� א� חייב להתאבל, שהתאו� השני חי
  .הכס ' � בנק"פ הש"וכ ,ז פוסק להקל שלא יתאבל"הט, למעשה כפי שאמרנו

  
  פתחי תשובה

כ עכשיו כשהגיעה האגרת כבר עברו שמונה ימי� והוי "וא, ונפל ספק א� הכונה שכבר עברו שמונה ימי� קוד� הכתיבה, מי� מי שכתבו לו שמת אביו תו# שמונה י–בית אפרי�  .1
 שנה זה לי עשרי�"כמו , כי דר# הלשו� משמע שעברו שמונה ימי� בי� מותו לכתיבה, יש להכריע שלא יתאבל, יו�' שמועה רחוקה או שיו� הכתיבה הוא היו� השמיני ולא עברו ל

  .ובפרט שהוא חכ� ומדייק ומצרפי� את הגאוני� שיו� שלושי� נחשב כבר כשמועה רחוקה, "בבית#

א# בגהו� . ועולה לו בי� א� יוודע לו שזה אביו ובי� א� יוודע לו שזה רבו, חייב לקרוע בכל אופ�, וזה לאחר שלושי�,  כתבו לו שמת אחד ולא יודע א� רבו א� אביו–יד אליהו  .2
 .לא נוהג כי זה ספק דרבנ� ולקולאותספורת 

, פ שזה ספק"מחוייבי� שניה� להתאבל אע, וזה בתו# שלושי�, ויש ספק א� אביו של זה או של זה,  א� הספק הוא בי� שני אנשי� שרבו של אחד הוא אביו של השני–יד אליהו  .3
  .לא יתאבלו כי כא� ספק ספיקא, או לאא# א� יש ספק א� זה בתו# שלושי� . כיו� שעל כל פני� אחד משניה� חייב להתאבל



 4

  ?מה הדי� לעני� קדיש, אד� שלא יודע מתי מת לו מת
הוי חומרא הבאה לידי , חודש' כי א� יאמר אחר יא, וג� לאלו שמחמירי� יש להקל, חדש' ומסתמא עברו יב, כי הלכה כמקל באבל,  יש להקל– דעת כה�

  .עדי�מ שב ואל תעשה "ומ. שיחזיק אות� כרשעי�, קולא
אי� למחות , ומי שרוצה לא לומר, ה לעני� קדיש"וה, כי רבי� הסוברי� שבספק שלושי� צרי# להתאבל משו� חזקת חיי�,  יאמר קדיש– גשר החיי�

  .כי יש הסומכי� על חזקה דהשתא, בידו
  
  

  שצח' ס
  

, "אחריתה כיו� מר"וכ� ", "ואכלתי חטאת היו�"שכתוב  ,היו� הראשו� א� הוא יו� המיתה והקבורה הוא דאורייתא – א"רשב, �"רמב,  "רי ,גאוני�
אחותו הבתולה , אחיו, אמו, אביו, אשתו( וזה רק בשבעה קרובי� שחייב להתאבל עליה� מהתורה .ושאר הימי� מדרבנ�, ועיקר מרירות ביו� הראשו�

ומה  (.אבלות� היא ודאי רק מדרבנ�) אנוסה ומפותה, שואהנאחותו , אחיו ואחותו מאמו(אול� בשלושת הקרובי� שהוסיפו עליה� , )בנו ובתו, מאביו
  )אי� משמעות הדבר שאבלות מהתורה, מה חג שבעה א� אבלות שבעה, "והפכתי חגיכ� לאבל"שכתוב 

  )� חולק"רמב. (כ דאורייתא"לגיהו� ותספורת היא ג'  גזרת ל– ד"ראב
וחכמי� הוסיפו לאסור בדברי� , ורק לעניי� קדשי�, ורק אנינות היא מ� התורה, יתא אי� שו� אבלות מדאורי– רבנו יונה, י"ת ור"� בש� ר"רמב, ש"רא

  .שמ' המפורשי� בס
וכל זה בשבעת המתי� המפורשי� בתורה . ושאר ימי� מדרבנ�, � שאבלות יו� ראשו� א� הוא יו� מיתה וקבורה הוי דאורייתא" פסק כרמב– מחבר

י שאבלות יו� ראשו� "ת ור"א את דעת ר"והביא כי. אפילו אבלות יו� ראשו� מדרבנ�, שעד' איתא בסאבל אות� שהוסיפו עליה� כד, שכה� מטמא לה�
  .היא תמיד מדרבנ�

  .�"פ הש"וכ .שאי� אבלות מדאורייתא, י"ת ור"ג פסק כר"שצט סי'  בס– א"רמ
ומותר בנעילת , בו ג� בשר ויי� ופטור מכל המצוותוחכמי� הוסיפו , ולא אוכל ביו� היו� בשר קדשי� או מעשר שני,  אבל אונ� הוא מהתורה– ז"ט

א# , ותשמיש אסור ה� באנינות וה� באבלות. ואז מותר בבשר ויי� וחייב בכל המצוות חו� מתפילי� ביו� ראשו�, וגלוח עד שיסת� הגולל, רחיצה, הסנדל
  .כ האסור בזה מותר בזה ולהיפ#"בד
  

  :מ א� אבלות מדאורייתא או מדרבנ�"הנפק

  .א לא מתאבל"לרמ, למחבר מתאבל:  א� גר מתאבל על אמו שהתגיירה–ה " סשעד' ס .1

ד אבלות "# ש� כתב לחוש למ" והש.א מותר"א# לרמ, למחבר עדי� שלא א� אפשר,  הא� יולדת יכולה לרחו� ביו� הראשו�–ד "שפא ס' ס .2
 .כ צריכה"א� לא כ, יו� ראשו� דאורייתא

 .א לא"ולרמ, למחבר נוהג, הא� נוהג אבלות או לא, לויותט שני של ג" מת לו מת ביו–ג "שצט סי' בס .3
ולכ� א� נודע ביו� הראשו� שזה , ר דוקא באבלות מדרבנ� מקלי�"שלפי הדגמ, לגבי קט� שהמיר ע� אביו או ע� אמו, ש"ו בפת"שמה ס' בס .4

 .וא� התחיל שוב אינו פוסק, יתאבל על הקט�, מדאורייתא
פ שאי� הלכה כדבריו ואי� "אע, יתה וקבורה נוהגי� אבלות בפרהסיאז רבנו ירוח� שביו� מ" וכתב ע, נוהגי� אבלות בפורי� הא�–תג ' בס .5

 .כלל אבלות בפורי�
 .הא� יכול לשמוח בקו� עשה ביו� הראשו�, שמב בחת� שמת אביו של חת� או אמה של כלה' בס .6

  
  :הוכחות שאבלות יו� ראשו� מהתורה

אפשר לדחות . (משמע ששיי# מצות עשה באבלות:) ק יד"מו. (כי עשה דרבי� דוחה עשה דיחיד, "ג#ושמחת בח"משו� , אינו נוהג אבלות ברגל .1
  )ולומר שזה עשה מדבריה�

 .אלא מפני שאי� מחלוקת בדברי� שה� מדאורייתא, זה לא מפני שזה מדרבנ�, מה שפוסקי� שהלכה כדברי המקל באבל .2
 .א לבטל את המצוה" אחרת אכי, מזה שאסור בתפילי� ביו� ראשו� משמע שזה מהתורה .3

  
  :הוכחות שאבלות יו� ראשו� מדרבנ�

  )אפשר לדחות ולומר שיש מחלוקת רק בדיני� מדרבנ�. (הלכה כדברי המקל באבל .1

 .ג שאי� רוב נפלי� ולא חוששי� למחמירי�"אע, שמא נפל הוא', מקלי� בספקות כגו� תינוק שמת תו# ל .2
 .ואהר�הלכות אבלות נלמדות מיחזקאל וקריעה ממשה  .3
אלא אפילו במועד , לא מיבעיא בימי אבלו דמדרבנ� הוא ושרי... רב אשי אוסר, טוע� קורה ראשונה...מי שהפ# זיתיו וארעו אונס או אבל" .4

 .)ק יא"מו". (דאיסור מלאכה דאורייתא במקו� פסידא שרו רבנ�
 .שזמנו של זמנו אינו זמנו של זה, לא לומדי� אבלות מאנינות .5
 לא נית�, וא� זה מדאורייתא, וכ� מחשש עקרב נועל מנעליו. (א להקל"וא� זה מדאורייתא א, יוצא לדר# נועל מנעליובאבל אומרי� שכש .6

  )להקל


