
  תא' ס
  

  'סעי� א
  

  ".כדי שלא להרגיל את ההספד, אי� מניחי� המטה ברחוב בחול המועד "– משנה

עד שיהיה כל הקבר , לכ� אי� מוליכי� את המת לבית הקברות כשמת במועד, אלא לכבוד תלמיד חכ�,  אסור להרגיל את ההספד במועד– נמוקי יוס

  .מתוק� ומזומ�, מוכ�
  .י" פסק את משנה וכנמוק– מחבר

  

  'סעי� ב
  

  :)ק כד"מו". (ואי� קורעי� בו אלא קרוביו של מת הראויי� להתאבל עליו "– משנה
  .)ק כה"מו". (או שהוא אד� כשר או רבו או שעמד עליו בשעת יציאת נשמה, וכ� קורעי� על מי שצריכי� לקרוע בשביל חכמתו "– גמרא
  .אסור,  אבל מי שלא חייב ורוצה לקרוע מפני הכבוד– טור

  .מ אפילו ביו� קבורה" לא קורעי� כלל בחוה– ה"אביר
  . יש שנהגו לקרוע רק על אביו ואמו ולא על שאר מתי�– תרומת הדש�

  .הגמרא והטור,  פסק את המשנה– מחבר
  .מ" כיו� נהגו לא לקרוע כלל בחוה– ילוקט יוס
, כ
 החיי�

  ".דיי� האמת"יבר# אז , תהימי� למי'  א� דחה את הקריעה לאחר המועד וזה בתו# ג– גשר החיי�
  

  'סעי� ג
  

  . קורע על שמועה קרובה בחול המועד– �"מהר, ד"ראב, רבנו ירוח�
  .ורק אחרי הרגל יקרע וינהג אבלות, מ" אסור לקרוע בחוה– ג"בה

  .מ"שעל שמועה קרובה קורע בחוה, ד" פסק כרבנו ירוח� וראב– מחבר
  

  'סעי� ד
  

ואי� מוליכי� לבית האבל לא , אי� מברי� אלא על מיטות זקופות, וא� כשמברי�, � מברי� בו אלא קרוביו של מתואי, ואי� חולצי� כת� במועד "– משנה
  :)ק כד"מו". (אבל עומדי� בשורה, ואי� בו ברכת אבלי� שאומרי� ברחבה', בטבלא וכו

  .וראיית� מהירושלמי,  אי� עושי� הבראה כלל– ק"סמ, ג"סמ
  .מברי� קרובי� במועד – מ"הגה, �"רמב, �"רמב, ש"רא

ט שני "ט ואפילו ביו"אבל ביו. ומברי� על מטות זקופות, ח"ה בחנוכה ופורי� ור" פסק את המשנה שלא חולצי� כת� ומברי� קרוביו של מת וה– מחבר
  .אבל על חכ� מברי� ברחוב. אי� קורעי� ולא חולצי� ולא מברי�

, ל"וי? מברי�, מ שלא מתאבל"כ למה בחוה"וא, מ לא מברי�"מ, ט שני מתאבלי�"ופ שהמחבר פסק שא� יו� מיתה וקבורה חל בי" אע– א"רעק
  .כי זה לא הספד גמור, מ מברי�"אבל בחוה, ט שני"ולכ� אי� מברי� ביו, שהבראה היא כעי� הספד

  

  'סעי� ה
  

אחת מדברת וכול� עונות ( אבל לא מקוננות ,חנוכה ופורי� מענות ומטפחות, בראש חודש). כ� על כ�(נשי� במועד מענות אבל לא מטפחות  "– משנה
  .נקבר המת לא מענות ולא מטפחות). אחריה
והא רב כהנא ספד לרב זביד מנהרדעא בפו� . אבל שלא בפניו לא, מ בפניו"וה. ש חנוכה ופורי�"וכ, אי� מועד בפני תלמיד חכ�: אמר רב פפא "– גמרא

  :)ק כז"מו". (ועה כבפניו דמיויו� שמ, ומתרצי� שזה היה יו� שמועה? מ"נהרא בחוה
  . ג� שמועה רחוקה זה כאילו בפניו– �"רמב

ויו� שמועה , בי� בחנוכה ובי� בפורי�, ח"בי� בר, מ"בי� בחוה, שעל תלמיד חכ� מענות ומקוננות, � להלכה"הגמרא והרמב,  פסק את המשנה– מחבר
  .אפילו רחוקה נחשב כבפניו

  

  'סעי� ו
  

  .אי� אומרי� כלו�, ט ראשו� כיו� שאי� מתעסקי� במת"אבל ביו, ט שני"מ כדרכ� ואפילו ביו" הדי� וקדיש בחוה אומרי� צדוק– �"רמב, י"רש
  . לא אומרי� צדוק הדי� בכל יו� שאומרי� בו הלל וכ� בפורי� לא אומרי�– � גאות"רי

  .א# לא שאחד יגיד והשאר יחזרו אחריו,  להגיד ביחד צדוק הדי� מותר– גאוני�
. ט אחר חצות"ולכ� לא אומרי� צדוק הדי� א� נקבר בערב שבת או בערב יו,  מנהגינו שלא לומר צדוק הדי� בכל הימי� שלא אומרי� תחנו�– דרכי משה

, ח חשו� אלא בהליכה"כ עד ר"תחילת סיו� ומעריו, שאי� אומרי� צדוק הדי� בכל יו� שאי� בו תחנו� כגו� חודש ניס�, י"ז והגהות אשר"כתבו האו(
  )% הוסי� לא לומר בתשעה באב שהוא כמועד"בוהתש
  .ט ראשו� לא"אבל ביו, ט שני"מ וביו"וק הדי� וקדיש בחוה� שאומרי� צד"י וכרמב" פסק כרש– מחבר

י� לא אומרי� צדוק הד, לילהא שא� קוברי� את המת ב"והביא כי. שלא נהגו לומר צדוק הדי� ביו� שאי� בו תחנו�,  פסק את דבריו בדרכי משה– א"רמ
  .ט אחר חצות"וכ� לא אומרי� בערב שבת ובערב יו, וקדיש

  . אבל בערב ראש חודש ובערב חנוכה וערב פורי� אחר חצות אומרי�– �"ש
  .פ שהוא מועד"אע, בערב תשעה באב אחר חצות אומרי� צדוק הדי� – פתחי תשובה בש� גבעת שאול

  .די� ג� בערב ראש חודש אחר הצהרי� אומרי� צידוק ה– גשר החיי�
  

  'סעי� ז
  

. כמו רגלי�, בטלה ממנו גזרת שבעה, וא� מת קוד� פורי� ופגע בו פורי� תו# שבעה,  א� מת לו מת בפורי� אסור להספיד ולנהוג בו אבלות– שאילתות
  .אבל חנוכה וראש חודש אי� מבטלי� גזרת שבעה, "ימי משתה ושמחה"ודוקא פורי� שכתוב בו 

  .א# לא מספידי� בו, פורי� כל דיני אבלות נוהגי� ב– �"רמב, רבנו גרשו�
ולכ� ) שלא עדי� משבת(, אלא רק אבלות בצנעא', וטו' אול� לא נוהג בו אבלות בפרהסיא ביד,  פורי� לא מבטל אבלות– ש"רא, � מרוטנבורג"מהר

פ שלא "ואע, שלוח מנות כי חייב בכל המצוותוחייב ל, וינעל מנעליו, יל# לבית הכנסת לשמוע מגילה משו� פרסומי ניסא, אחרי תפילת ערבית בביתו
  .כי נוהג אבלות בצנעא, מתאבל עולה לו למני� שבעה

ישאר , ה הוא בבית הכנסת"כיו� שבלא, ש"שחל פורי� במוצכאבל ,  אבל לא יל# לבית הכנסת אלא יקרא בביתו בעשרה מתפללי� או ביחידי– מ"הגה
  .ש� ויקרא מגילה

כי אבלות , נוהג כל דיני אבלות, אול� א� חל יו� מיתה וקבורה בפורי�, ימי� הול# לשמוע מגילה' בפורי� ואפילו תו# ג אי� אבלות כלל – רבנו ירוח�
  .ט שני"ולא עדי� מיו, �"יו� ראשו� דאורייתא כדעת הגאוני� והרמב
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  .וחייב לשלוח מנות', ובי� בטו' נעא בי� בידשאי� אבלות בפרהסיא בפורי� ועולה לו למני� שבעה ונוהג אבלות בצ, ש"� וכרא" פסק כמהר– מחבר

שש� מדובר ביו� מיתה וקבורה , ותר� הדרישה? ח ש� פסק שכל דיני אבלות נוהגי� בפורי�"תרצו באו' המחבר סותר את עצמו מס, �"הקשה הש
  .ונראה לומר שש� יש אולי טעות סופר. א# תרו% זה דחוק, וכשיטתו שאז אבל מדאורייתא

  .שאי� אבלות בפורי�, ע כא�"סק כדברי השו פ–ילקוט יוס� 
  . חלקו ופסקו שכל דיני אבלות נוהגי� בפורי�– ח"ב, ל"רש
  . אלא רק בצנעא, פסק כמחבר כא� שאי� דיני אבלות נוהגי� בפרהסיא בפורי�–) תרצו' ח ס"או (א"רמ

א# ימעט במיני , וכ� לא יושב על הקרקע ונועל סנדלו, א"מ יש להקל כרמ"מ, ח פסקו שיש אבלות בפורי�"ל והב"פ שהרש" אע–) ש� (משנה ברורה
  .שאי� אבלות בפורי�, אפילו א� יש לו מני� בביתו,  ויל# לבית הכנסת לשמוע מגילה בצבור.שמחה שעושי�

  
  

  תב' ס
  

  'סעי� א
  

קרובה בתו# ? בה ואיזו היא רחוקהאיזו היא קרו. שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יו� אחד. שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלושי�: ר"ת" – גמרא
  .)ק כ"מו". (אחת שמועה קרובה ואחת שמועה רחוקה נוהגת שבעה ושלושי�: וחכמי� אומרי�. ע"דברי ר, רחוקה לאחר שלושי�, שלושי�

  . ונוהג בה הבראה וכל דיני אבלות כיו� קבורה– ש"רא
  .דיני אבלות ודי� שבעה ושלושי�ונוהג כל ,  ויו� שלושי� בכלל שמועה קרובה– �"רמב, �"רמב, 
"רי
  

ע מקל וחכמי� "פ שר"שאע, חות מזו, הלכה כרבי�, כל מקו� שאתה מוצא יחיד מקל ורבי� מחמירי�: ר יוחנ�"אמר רבה בר בר חנה א" – גמרא
ש א� שמע בלילה או שמע "של, וכתב הטור. )היינו שעה  אחת ( ומקצת היו� ככולו".הלכה כדברי המקל באבל, דאמר שמואל, ע"הלכה כר, מחמירי�

  .ביו�
  ".שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יו� אחד: אמר ליה, סדאחאתא לקמיה דרב . רב חנינא אתיא ליה שמועה דאבוה מבי חוזאי "– גמרא
ת עד שיגערו בו � נוהגת בתספוראבל גזרה שלושי, מ לעניי� גזרת שבעה"וה.  מכא� רואי� שדי� שמועה רחוקה הוא ג� באביו ואמו– ש"� ורא"רמב

לכ� א� באה לו שמועה על . ומונה מיו� המיתה ולא מיו� השמועה, חדש' וכ� בשאלת שלו� וכניסה לבית המשתה יב, ובגיהו% עד הרגל וגערה, ריוחב
  .אפילו בדיני שלושי�, נוהג יו� אחד בלבד, חדש' אביו ואמו לאחר יב

  
  :ולכ�, ל" פסק את כל הנ– מחבר

  .יו� שמועה כיו� קבורהו, ונוהג שבעה ושלושי� לתספורת ע� שאר דברי�, ואפילו יו� שלושי� בכלל, שלושי� למיתה בתו# – שמועה קרובה
אלא , ואפילו שמע על אביו ואמו, ש ביו�"ש בלילה ול"ל, ונוהג שעה אחת באבלות שמקצת היו� ככולו,  כששמע לאחר שלושי� למיתה– שמועה רחוקה

' ואסור בשאלת שלו� ובכניסה לבית המשתה עד יב, ני שלושי� בתספורת עד שיגערו בו חבריו ובגיהו% ג� גערה וג� רגלשבאביו ואמו ממשי# ונוהג די
  .אלא רק יו� אחד ומקצת היו� ככולו,  אינו נוהג כלו�חדש' וא� שמע לאחר יב. חדש מיו� המיתה

  . ביו� שמועה קרובה לא מניח תפילי�– ז"ט
  

  'סעי� ב
  

, אבל אסור בנעילת הסנדל: מ"מ תלת ש"ש. חלו% לי מנעלי והול# כלי אחרי לבית המרח%, אמר ליה לשמעיה. אתיא ליה שמועה רחוקהחייא ' ר "– גמרא
  .)ק כ"מו". (מ מקצת היו� ככולו"וש, מ שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יו� אחד"שו

ולא , שמספיק שיעשה מעשה אחד של אבלות, �"אלא חידש הרמב? יו� אחדהרי הוא אבל , פשוט שיחלו%, מדוע אמר לו לחלו% לו מנעליו,  קשה– �"רמב
וא� היה לבוש תפילי� , וא� אי� לו מנעלי� יכפה מטתו, אלא מעשה הניכר כגו� חליצת סנדל, צרי# את כל דיני האבלות כגו� כפית המיטה ועטו� הראש

 אלא צרי# ,אול� אינו יוצא בהפסק עבודה או לימוד או רחיצה). ורה מיו� שניכי ביו� שני של שבעה מותר לו ולא יהיה שמועה רחוקה חמ(צ לחלצ� "א
  .ואינו נראה כאבלות א� רק יפסיק לעבוד, כי יש הרבה בטלני� בשוק, מעשה בפועל של אבלות

, פ הדרישה"ע (.� נמצאות עליו כלל את התפילי� א%ולא חול' רחיצה וכד, לימוד, כ מותר כרגיל בעבודה"ואח, � שצרי# מעשה אבלות" פסק כרמב– מחבר
  )חוזר לעבודתו ולימודו, ולאחר שביצע מעשה ניכר של אבלות, מפסיק עבודתו ולימודו, קוד� שבמבצע מעשה אבלות ניכר

  

  'סעי� ג
  


  . אי� מברי� על שמועה רחוקה– מרדכי, נמוקי יוס
  . פסק את הנמוקי יוס� והמרדכי– מחבר

  

  'דסעי� 
  

  :)ק כ"מו". (אבל על אביו ואמו קורע לעול�, שמועה רחוקהאי� קורעי� על  "– גמרא
  ".שכ� על אביו ואמו אפילו אחר כמה חייב לקרוע, וכי יש קריעה בלי איבול, אמר רבי מונא "– ירושלמי

  . על אביו ואמו קורע לעול�– מרדכי, 
"רי, �"מבר, ש"רא
  . אפילו על אביו ואמו לא קורע בשמועה רחוקה– ד"ראב, �"רמב
  .כ עושה על אביו ואמו או רבו"אא, אינו רשאי,  הרוצה להחמיר על עצמו במקו� שאינו חייב לקרוע– כי משה בש� אור זרועדר

  .ובשאר קרובי� לא קורע בשמועה רחוקה, � שעל אביו ואמו קורע לעול�"ש וכרמב" פסק כרא– מחבר
  . פסק את האור זרוע שאסור להחמיר ולקרוע במקו� שפטור– א"רמ
  . מותר לקרוע לכבוד אד� גדול שהיה רגיל להקשות לו בדבר הלכה– �"ש
  

  'ז''ו''סעיפי� ה
  

ובשבת וברגל אסור , )היינו שעה אחת (אינו נוהג אלא יו� אחד, ש או מוצאי הרגל נעשית רחוקה" ולמוצ,ה בשבת או ברגלבוקרהשומע שמועה  "– גמרא
  ".בדברי� שבצנעא

אינו נוהג כלל דברי� , אול� א� שמע בשבת שמועה רחוקה, )ואי� כא� די� מקצת היו� ככולו ( בדברי� בצנעא נוהג בכל אותה השבת– ש"רא, �"רמב
  .ש נוהג אבלות שעה אחת ודיו"ובמוצ, שבצנעא

גורמת כ אינה "א,  שהיות ושבת אי� בה אבלות רגילה,ומתר%? לא ינהג אבלות רגילה,  מדוע בדי� הגמרא ששמע ביו� שלושי� והוא שבת– א"רשב
  .ואי� בכוחה לגרו� אבלות שבעה שחמורה יותר ממה שגר� שזה שבת שנוהג בה רק בצנעא, ותלאבל
ט "נוהג שעה אחת ובשבת ויו, ט נעשית רחוקה"ש או מוציו"שא� שמע בשבת או ברגל שמועה קרובה ולמוצ, ש" וכרא�" פסק את הגמרא וכרמב– מחבר

  .ש שעה אחת ודיו"רחוקה לא נוהג דברי� בצנעא ונוהג במוצוא�  שמע בשבת שמועה , אסור בדברי� שבצנעא
  .נוהג למחרת שבעה ושלושי� כרגיל', אבל א� שמע בשבת שהוא יו� כט – ז"ט
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ויו� ששי בשבוע יהיה השביעי , ולמחר קורע, )כיו� שנהג דברי� שבצנעא (השבת עולה לו ליו� אחד, השומע שמועה קרובה בשבת – ג"בה, ק"מס

  .רכי� ברכת אבלי� בשבת מפני שהוא דברי� של צנעאומב. לאבלות
  .ויתחיל למנות ביו� הראשו� ושבת הבאה תהיה היו� השביעי וינהג בה דברי� של צנעא במקצת היו�,  אי� שבת עולה בתחילת שבעה– רבנו יחיאל

  .ביעיעולה ליו� אחד ויו� ששי שלאחריה הוא היו� הש ,שבתשהשומע שמועה קרובה בק " פסק כסמ– מחבר
  

  :ח פסק שני דיני�"הב

 .ש"צרי# לנהוג שעה אחת במוצ, כ# כל מי שנוהג אבלות והיו� השביעי הוא שבת, ש"כמו שנוהג בשבת בצנעא ומשלי� במוצ .1
 .כי צרי# לעשות מעשה הניכר, נוהג אבלות בצנעא כל היו�, א� חל יו� שביעי בשבת .2

כי חייב לשבת , לא נוהגי� כ#, שא� שבת באמצע האבלות, ועוד, ועיל שעה אחת ביו� השמיניש הוא היו� השמיני ומה ת"שהרי מוצ,  דחה דבריו– ז"ט
  .ואי# יועיל לו ג� לעבר וג� לעתיד, ש מדי� שבעה ממש"במוצ

ה השבעה והיינו שאחר הנ% החמה תמ, נוהג בו דברי� שבצנעא מקצת היו� ככולו, שא� מת ביו� ראשו� ויו� השבת הוא היו� השביעי, ז"לכ� פסק הט
ז שראוי "כתב הטולמעשה . מ נוהג בדברי� שבצנעא"כי בכ, ומותר לעלות לתורה בשחרית ולא צרי# לעשות מעשה הניכר, ולא ממתי� לקימת מנחמי�

  .שצה בזה' ועיי� לעיל ס, ת ולעלות לתורה במנחהלנהוג שעה אחת ולקו� אחר שחרי
ועוד שראינו , ש"למה ישלי� במוצ, אבל כשנהג ששה ימי�, ש לנהוג שעה אחת" ולכ� צרי# במוצ,שבנידו� דיד� מעול� לא נהג אבלות, דחה דבריו – �"ש

מ "ומ, וכ� פסק למעשה שבשבת נוהג אבלות רק שעה אחת ומותר לעלות לתורה אפילו בשחרית .ש כא�"וכ, שאפילו זלזל באבלות לא משלי�, לעיל
  .חהג� כא� יעלה רק במנ, מכיו� שביו� חול ק� אחרי שחרית

  

  'סעי� ח
  

ולא ידע עד שעברו עשרה ימי� אחרי , וצרי# להשלי� תשעה אחרי החג', ע עולי� לו לכא"שערב החג והחג ושמ,  מי שמת לו מת ערב סוכות– ה"רז, �"רמב
וכ� די� זה שרגל יש לו , כי לא עברו שלושי� יו�, ה אי� זה נחשב שמועה רחוקה"מ לדעת הרז"מ. והוי ספק אבלות ולקולא, יש שהסתפקו בדי� זה, החג

ולכ� מונה שבעה , ודאי שאי� הרגל עולה לו ולא יחשב לו כשמועה רחוקה, ג שלא ידע ולא נהג"אבל בכה, די� שבעה זה רק כשידע ונהג אבלות קוד� הרגל
  .ושלושי� משעה ששמע

  .ה" פסק כרז– מחבר
ורק בעני� אבלות , הכל הול# אחר המיתה,  ביו� שאחריו לעני� שמועה קרובהונקבר, ה למי שמת ביו� אחד" ה– �"ש, ז"ט, ל"ח ודרישה בש� מהרש"ב

  . הביא שמשמע מהמרדכי ששמועה רחוקה הולכת אחר הקבורה ולא אחר המיתההכס
' א� בנק .הול# אחר סתימת הגולל
  

  'סעי� ט
  

משמע שמי ששמע , שמעיה הול# כלי אחרי לבית המרח%ואמר ל, ח שאמרו לו שאביו ואמו אינ� קיימי�" מהגמרא במעשה דר– � גאות"� בש� רי"רמב
ובזה אחר , לשניה� כאחד' ול' נוהג ז, וכ� שתי שמועות קרובות ביו� אחד, )היינו שעה אחת (אינו נוהג אלא יו� אחד, שתי שמועות רחוקות ביו� אחד

  .מונה מהאחרו�, בי� מתו לו יו� אחר יו�, בי� שמע יו� אחר יו�, זה
  .�"ב פסק כרמ– מחבר

  

  'סעי� י
  

כי אולי , נהג אבלות בשביל שהרגל יבטל שבעהא� זה נחשב ש,  מסתפק א� שמע שמועה קרובה בשבת בערב הרגל– מ מאינגלטירה"מרדכי בש� הר
  .וכששמע בשבת כאילו שמע לאחר השבת, עולה כשנהג את כל האבלות

ה כתוב " ואפ,"ובשניה� נוהג אבלות בצנעא, גלי� מפסיקי� ואינ� עולי�הר, השבת עולה ואינה מפסקת: " מזה שכתוב במשנה– � מרוטנבורג"מהר
  .מ"� והגה"פ ריב"וכ. ויש להקל. ה כא�"כ ה"א, שהשבת עולה

, תה השבת למני� שבעהעולה לו או, אמכיו� שנוהג בשבת אבלות בצנע, שא� שמע שמועה קרובה בשבת ערב הרגל, � מרוטנבורג" פסק כמהר– מחבר
  .זרת שבעהוהרגל מבטלו מג

  

  'סעי� יא
  

כי כיו� , פ שהוא יו�"מונה שבעה מיו� המחרת אע, ושמע שמת לו מת, ועדיי� הוא יו�,  מי שהתפלל ערבית לפני צאת הכוכבי�– מרדכי, מ"הגה
  .ותרי קולי דסתרי אהדדי לא עבדינ�, והוי כתרתי דסתרי, לא יכול להיחשב כיו� לעני� אבלות, שהחשיבו כלילה לעני� ערבית

  . פסק כמרדכי– מחבר
כי רק להחמיר אומרי� , אינו נחשב כלילה לעני� שתחשב כשמועה רחוקה, לאחר שהתפלל ערבית ועדיי� הוא יו�'  א� שמע שמועה קרובה ביו� ל– ז"ט

, יל למנות שבעה מלמחרתשיתח, א הביא בש� חדושי הגרשוני"ורעק. ויו� השלושי� נחשב כיו� הראשו� של השבעה', ול' ולכ� מתאבל ז, הקלכ# ולא ל
  .פ שנוהג אבלות ג� ביו� שלושי�"כי כבר התפלל ערבית אע

שמשמי� , ל שתלה העיקר בתפילת הצבור"ולא כרש, עולה לו, א� הוא לא התפלל, פ שהתפללו הצבור"ואע, �"כ הש"שכ', יא' שעה ס' ועיי� לעיל בס
ודאי שיי# כשמת ביו� , ולעני� יארצייט. חשוב כאילו שמע ביו�, ועה בי� השמשות שא� שמע שמ,שעה כתב' ש בס"והפת. שלחו לו אבלות בעודו יו�

  .ולא אכפת לנו כשמתפללי� ערבית
  

  'סעי� יב
  

אי� לו , א# א� שואל עליו, "מוצא דבה הוא כסיל: "ועל זה נאמר, ואפילו על אביו ואמו, אי� חובה שיאמרו לו, מי שמת לו מת ולא נודע – מ"הגה, מרדכי
  ".מדבר שקר תרחק: "שנאמר, לשקר ולומר חי הוא

  . מותר א� להזמינו לסעודת אירוסי� ונישואי� כיו� שאינו יודע– אור זרוע, י"רש
  .אבל לבנות לא צרי# להודיע כלל, שיש בזה נחת רוח למת,  א� יש לו בני� נהגו להודיע לה� כדי שיאמרו קדיש– י וויל"דרכי משה בש� מהר

  .וא� שואל אי� לשקר, ומותר להזמינו לסעודת ארוסי� ונישואי�, צ להודיע לקרוב שמת לו מת" פסק את המרדכי שא– מחבר
כלומר עד ', אמא קיימת'וענה לו שישאל א� ' אבא קיי�'חייא ששאל '  לחיי� ולמוות כמו ע� ר א� שואל יש להשיבו ברמז בלשו� המשתמעת– ז"ט

  .ומכא� אמור להבי� שאביו מת, שאל א� אמא קיימת, שאתה שואלני א� אבא קיי�
  .אבל בנות לא,  כדי שיאמרו קדישהודיע לה�י וויל שבבני� נוהגי� ל" פסק כמהר– א"רמ

  .ג שזה מדאורייתא"צ להודיע אע"א, ע שאפילו ביו� מיתה וקבורה" משמע מהשו– א"גליו� מהרש
  הפתחי תשוב

  .מותר לו ללבוש בגדי שבת כדי שלא יצטר# להגיד לו, אחד בא אצל אחיו בתו# שלושי� למיתת אחות� ורוצה שלא ידע מזה – חמודי דניאל .1

  .שלא למנוע שמחת פורי�, ה בפורי� אי� להודיע"וה. ט"ע שמחת יושלא למנו, אסור להודיע,  במועד שנוהגי� רק דברי� שבצנעא– פני� מאירות .2

  .לשמש עמה כאשר אינה יודעת,  מותר לבעל שיודע שמת לאשתו קרוב– חדושי גרשוני
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  די� תענית ביו� שמת בו אביו ואמו
  . מצוה להתענות ביו� שמת בו אביו ואמו– כלבו
  .המיתה ולא ביו� הקבורה המצוה להתענות רק ביו� – תרומת הדש�, י וייל"מהר

  . מתענה ביו� הקבורה ולא ביו� המיתה– כמה גדולי�
  .ומי שהיה אצל הקבורה מתענה ביו� קבורה, ומתעני� יו� המיתה, שנוהגי� להתענות יו� שמת בו אביו ואמו,  פסק ככלבו– א"רמ
  .כי זה היו� שריע מזליה,  פסק שתמיד יתענו ביו� המיתה– �"ש

שיעשו יארצייט כל אחד ביו� אחר וזה , שני אחי� שאחד מה� היה בשעת מיתה ואחד היה בשעת קבורה, שלפי זה, א"ה על הרמהמשאת בנימי� הקש
  )# להתענות תמיד ביו� המיתה"פ הש"וכ (.וג� מדברי שאר אחרוני� משמע שמתעני� ביו� המיתה ולא הקבורה, חוכא ואיטלולא

, חדש' כי אחרת לא תהיה אבלות שלמה של יב, ונה תמיד מתעני� ביו� הקבורה ולא ביו� המיתהשבשנה הראש, לכ� מסיק המשאת בנימי� להלכה
  . ומשנה שניה ואיל� ינהג ביו� המיתה.לכ� בשנה הראשונה יתענה ביו� הקבורה, חדש פחות יו�' ינהג יב, למשל מי שנקבר יו� אחד אחרי פטירתו

והרי א� לא שמע שמת אביו כלל , חדש מיו� המיתה' שודאי כול� מוני� יב, ו של המשאת בנימי�ולא מאמי� שיצאו דברי� אלו מפי, דחה דבריוז "הט
  .חדש ממיתתו נגמר דינו' כי לאחר יב, חדש' ג� א� זה פחות קצת מיב, יתהלכ� יסיי� את האבלות ביו� המ! ?חדש' יתחיל למנות יב, חצי שנה

מדוע , א# מי ששמע, הרי הוא כאנוס, וכתב שמי שלא שמע שמת לו אביו או אמו, בנימי�ז על המשאת "דוחה את תמיהתו של הטהכס
 ' בנק� "הש
ואפילו א� הקבורה היתה כמה שבועות , שאז מתחיל משפט הרשעי� בגיהנו�, חדש מהקבורה' שמונה יב, ויש להסיק ?חדש' במזיד יפסיק לפני תו� יב

  .אחרי המיתה
ולא שמענו שבשנה הראשונה היארצייט יהיה ביו� , שהרי מכל הפוסקי� משמע שמונה מיו� המיתה, � הקשה קושיה נוספת על המשאת בנימי�"הש

והיארצייט מיו� , בניס� הוא סתימת הגולל' הרי האבלות מתחילה מיד, בניס�' ח ניס� ונקבר ביד"א� מת בר, מה יקרה, ועוד? כ ביו� אחר"ואח, אחד
  !חדש שלמי�' עשו יארצייט לפני שנהגו יביג "וג� דוחק לומר שא� ארע בכה, יו� המיתהחדש נל# אחר ' ודוחק לומר שלעניי� יב! המיתה

אול� א� יש הפרש של ארבעה או , אזלינ� ג� בשנה הראשונה אחר יו� המיתה, שא� זה הפרש של יו� אחד בי� מיתה לקבורה, �"לכ� פוסק הש
  .כ למעשה"וכ, יו� הקבורהחמשה ימי� בשנה הראשונה יש לסמו� על המשאת בנימי� להתענות ב

  .חדש קוד� שנה למיתה' כי כבר שלמו יב, יש להתענות ביו� המיתה, �"ג� לשיטת הש, שא� השנה הזו היתה מעוברת, ש הוסי
"והפת
  

  :לסיכו�
כ הקבורה "ה אא תמיד יו� מית– גשר החיי�, �"ש.  תמיד יו� המיתה– ז"ט. שניה ואיל# יו� המיתה,  שנה ראשונה יו� קבורה– משאת בנימי�

  . מי שרגיל להתענות בשנה הראשונה ביו� הקבורה יש לו על מה לסמו#– ילקוט יוס
. ימי� שיעשה בשנה הראשונה מיו� הקבורה' וה' מרוחקת ד
  

  א� ארע יו� שמת בו אביו ואמו ביו� שאי� בו תחנו�
  . ומשלימי� למחר, א� ארע יו� שמת בו אביו ואמו בשבת או בראש חודש אי� מתעני� בו– ק"מהרי

  .אי� מתעני�, וכ� בכל יו� שאי� אומרי� בו תחנו�, אלא אי� מתעני� כלל ולא משלימי�,  אי� המנהג כ�– דרכי משה
  . פסק כדבריו בדרכי משה– א"רמ

  פתחי תשובה
וא� רוצי� שהכה� ישתת� , ית� לאחר לשתות, שהכה� שותה יי�אבל מה שנהגו , וצרי# להשלי� התענית, פודה,  כה� שיש לו יארצייט ונתנו לו פדיו� ביו� זה– פני� מאירות .1

  .חולק על זה ומתיר לכה� לאכול בפדיו� הב�) תקסח' ח ס"או(ובשערי תשובה . והכה� יגמור תעניתו ויצטר� לסעודה בלילה, יעשו פדיו� סמו# למנחה, בסעודה

ולא יאכל בסעודת , הוי כאילו קיבל לעצמו בנדר ולעול� צרי# להקפיד על זה, בוא ולא הסכי� א� פע� היתה לו סעודת מצוה ביו� היארצייט וביקשוהו ל– שערי תשובה .2
 .ג בלי נדר"ולכ� יזהר לומר תמיד בכה, מצוה

 .לא מתענה,  חת� בשבעת ימי המשתה שיש לו יארצייט–) 'ק א"תקעג ס' ח ס"אשל אברה� או (ג"פמ .3
מתיר " הר הכרמל"ת "ובשו. ה במוהל וסנדק"ונראה שה. אי� צרי# להשלי�, וא� רוצה להתענות, אינו מתענה, ביארצייט א� יש לו ברית מילה –) 'ק ה"תקסח ס' ח ס"או (ז"ט .4

  .אפילו לכתחילה לקבל סנדקאות או להיות מוהל ביו� שיש לו יארצייט

  
  .יפדה בממו� ויחלק� לעניי�,  א� קשה עליו התענית– ערו� השולח�

חדש וג� '  ש� שבכל שנה נוהגי� ביארצייט איסורי יבז"וכ� כתב הט, ל בסעודת מרעות בליל יו� שמת בו אביו ואמושצא שאי� לאכו' ועיי� לעיל בס[
  ]חדש אי� ביו� היארצייט' א# אבלות יב, שרק סעודה אסור, ש"ע, כ דחה אותו ש�"ובנקה. תספורת

  
  ?הא� צ� באדר ראשו� או באדר שני, הדי� א� מתו באדר

  .וכ# הורה למעשה, �יהני מולי� לצו� בש"הורה מהר, ו אביו או אמו באדר א� מת– י וייל"מהר
 וזה דומה לנדרי� שמי שנדר שיצו� .מתעני� רק בשני, אול� א� מתו בשנה מעוברת באדר שני,  יצו� באדר אשו� ולא בשני– תרומת הדש�, י מינ�"מהר

  .צ� באדר ראשו�, באדר סת�
  .רק בשני יתענה – ס"חת, )תקסח' ח ס"או(מחבר 

וא� מת . א שכ� העיקר לדינא"וכתב ש� הגר, ח כתב שיש מחמירי� בשניה�"תקסח באו' ובס, ד שיצו� בראשו�"י מינ% ותרוה" פסק כמהר– א"רמ
  )ל"# בש� מהרש"ש. (יתענה רק בראשו�, וא� מת בשנת העיבור באדר ראשו�, יתענה בשני, שנת בעיבור באדר שניב

בליל , ואי� לאכול בסעודה כלל. ינהג כ� כל ימיו, וא� בפע� הראשונה השלי�, רמט' ח ס"ועיי� באו,  דינו כשאר תענית,א� חלה תענית זו בערב שבת
  .שצא בזה' ועיי� לעיל בס, יו� שמת בו אביו או אמו

  .העיקר בראשו�,  א� לא יכול להתענות בשניה�– ב"מ
  פתחי תשובה

  .בשבט' באדר ולא בכט' בשנה הבאה מתענה בכט', באדר א'  מת אביו בשנה מעוברת בכט– גבעת שאול .1

והיה מי שרצה לומר . ובפרט מי שמצטער, כ המקל לא הפסיד"ע, כ קיבל עליו בנדר ממש"אא, וכתב שלא נקרא נדר לעניי� להתענות כל ימיו, א"חולק על הרמ – )ח"או(ז "ט .2
ורק א� חל , חולקי�, "נחלת שבעה"וב" חוט השני"וב, שהכל נגרר אחר הפע� הראשונה,  בערב שבתכ"ואפילו יחול אח, תמיד צרי# להשלי�, שא� היארצייט הראשו� חל בחול

ולדעתו א
 א� יארע , ג מקל אפילו כשחל בפע� הראשונה בערב שבת"והפמ. אז עושה כ� בכל פע� שיצא היארצייט בערב שבת, בפע� הראשונה בערב שבת והשלי� התענית
  .ורות חלושי�כי בזמנינו הד, בחול לא ישלי�

  
  

  תג' ס
  

  'סעי� א
  

  .)ק ח"מו". (אפילו צרורות לו בסדינו, ולערב אי� מתאבל עליה�, הרי זה מתאבל עליה� כל היו� כולו, המלקט עצמות אביו: תניא "– גמרא

וזה כיו� שרואה אביו ,  בשמחהשהיו ראויי� להיאכל, אלא מתאונ� ואינו אוכל קדשי�,  לאו דוקא מתאבל בנעילת סנדל ושאר דברי אבל– נמוקי יוס

  .ח� לבו ודואג, ששב עפר ואפר
כפית , עטיפת הראש(אלא ודאי נוהג בכל דיני אבלות כאבל ? כי אי� לנו קדשי�, מ בליקוט עצמות" לפי הנמוקי יוס� אי� נפק– רבנו ירוח� ורוב הפוסקי�

  ).'תשמיש וכו, נעילת סנדל, המיטה
  

  ?הא� חל דיני אנינות בליקוט עצמות
  .ואחר שנקבר חל עליו כל דיני אבלות עד הערב,  כל זמ� שלא נקבר חל עליו די� אנינות להיאסר באכילת בשר ושתית יי�– � מרוטנבורג"מהר, �"מבר

, ה לוה א� עומד ומלקט וחשכ"וה, והאבלות נוהגת עד הערב, אלא חל עליו אבלות מיד אפילו קוד� הקבורה,  אי� די� אנינות בליקוט עצמות– ש"רא
  .לכ� נהגו לא ללקט סמו# לחשכהולכ� לא , מותר ביו� שלאחריו
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ונוהג עליה� כל דיני , אלא על כל הקרובי� מתאבל עליה� בשעת ליקוט עצמות,  לאו דוקא אביו ואמו– �"רמב, ש"רא ?על מי מתאבלי� בליקוט עצמות
  .אבלות
כ לא מתאבל אפילו "ואח, י� הבדל בי� עצמות אביו לשאר קרובי� ומתאבל עד הערבוא,  פסק את הגמרא וכרבנו ירוח� שיש לו כל דיני אבלות– מחבר

  )שלא יהיה נמצא שלא מתאבל על לקוט עצמות אביו (.ולכ� לא מלקטי� סמו# חשכה, מותר ביו� שלאחריו, וא� עמד וליקט וחשכה לו, צרורי� בסדינו
  .ש שאי� די� אנינות בליקוט עצמות" פסק כרא– א"רמ
  .שמא נחסר כלשהו מאביו ואסור לו להיטמא, � אינו רשאי ללקט עצמות אביו כה– �"ש

  פתחי תשובה
אלא , אבל טוב לעשות תקנה ולא להודיע לקרובי�, והקרובי� פשוט שקורעי� ומתאבלי� ביומו, מצוה לפנות�,  קברות ישני� שאינ� משתמרי� כי יש בה� שט� מי�– ס"חת .1

לא , ואפילו יבוא מישהו ויאמר לו היו� מפני� קבר קורב#, � שיפנו קברי� לא של קרוביה� משו� שחסו חכמי� על זמנ� של ישראלבעלי חברא קדישא יקחו כל יו� אנשי
  .הוא עובר על תקנת הציבורשהרי , מאמיני� לו

, ח שמי� כל אחד בארו� ארזי�"ע בס" לשו,י�ולא ישאר מקו� למתי� חדש,  א� קברו את כל העצמות שיוציאו כל אחד בקבר משלו יתמלא בית הקברות החדש– י"נוב .2
,  ארזי�אבל א� כמה ביחד בארו�, ע שישימו כל גל עצמות בפני עצמו"ואפשר שאפילו כונת ר. והעיקר שלא יתערבו העצמות, שאי� קפידא בקבורת� בגומא אחת, והפרישה כתב

  .העיקר שלא יתערבו בפני�
ולשי� ארו� מעל , וג� להעמיק הגומא כדי שלא יגיעו המי�, עשו מחיצה של עפר או חרס או רעפי� שלא ממהרי� להתעכלי דעצ� מת אחוהכי טוב לעשות ארו� ארו� ובי� כל 

ארו� אבל בגובה בי� ,  וג� בארו� עצמו יכולי� לעשות הפסק מחיצות של חרסי�.כ זהו גנאי"שאל, ושלא יכבדו העצמות העליונות על התחתונות, ארו� ובתנאי שיהיה הפסק ראוי
  .כי מצוה שיהיה עפר, ואי� נכו� להפסיק במחיצה של חרס בגובה, לארו� צרי� הפסק עפר שראוי להתעכל כל העליו�

  
  .כי לא מצאנו די� זה בשו� מקו�, על לקוט עצמות" דיי� האמת" לא מברכי� ' 
  

  'סעי� ב
  

ומכא� ראיה שדי� ליקוט עצמות הוא לא רק באביו ואמו אלא ג� , "קורעי� עליו בשעת ליקוט עצמות, כל שקורעי� עליו בשעת מיתתו "– אבל רבתי
  .בשאר קרובי�

  )אינו מתאחה בשעת לקוט עצמות) נשיא, אביו ואמו( וכ� כל שאינו מתאחה בשעת מיתתו . פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר
  

  'סעי� ג
  

אבל , ואי� מברי� עליה� בחבר עיר, בל אומרי� עליה� תנחומי� לעצמוא, אי� עומדי� עליה� בשורה ואי� אומרי� עליה� ברכת אבלי� "– אבל רבתי
  ".מברי� עליה� בעצמו

מה ה� . אבל אומרי� עליה� דברי�, ואי� אומרי� עליה� ברכת אבלי� ותנחומי אבלי�, ליקוט עצמות אי� אומרי�  עליה� קינה ונהי "– ירושלמי
  ".שהוא ממית ומחיה, ה"בא קילוסי� לק"וי, רבנ� אומרי� קילוסי� למת? הדברי�

  .את הברייתא באבל רבתי וכירושלמי פסק – מחבר
  

  'סעי� ד
  

שהרי המלקט , מ"וקשה לר. אבל הוא לו, יוסי אומר' ור, מפני ששמחה היא לו, )במועד(מלקט אד� עצמות אביו ואמו , ועוד אמר רבי מאיר "– גמרא
  ".ואינו מצטער בליקוט עצמותיה�, כי הוא שמח בשמחת הרגל,  שברגל אי� בעיה זו,ומתרצת הגמרא? מתאבל עליה� כל היו�, עצמות אביו ואמו

  .ולכ� מלקטי� עצמות במועד, הלכה כמותו, מאיר'  והגמרא דנה וחזרת לפרש דברי רת היו– �"רמב
  . עצמות במועד�ואי� מלקטי, יוסי' הלכה כר, יוסי' מ ור"ר:  יש כלל– �"רמב

  .ל עצמות שאר קרובי�"ואצ, לטי� עצמות אביו במועד� שלא מק" פסק את כרמב– מחבר
  

  'סעי� ה
  

א� שמע בו , כלומר". יש שמועה לליקוט עצמות, אבל א� שמע בו ביו�, והוא ששמע למחר: אמר רבי חגי, אי� שמועה לליקוט עצמות: תניא "– ירושלמי
  .פ שלא היה ש�"מתאבל אע, ביו� שליקטו את עצמות אביו

  .פ שלא היה ש�"אע, שא� שמע שליקטו היו� עצמות אחד מקרוביו מתאבל, שלמי פסק את הירו– מחבר
  .אי� מתאבל עליה�, א� שמע שליקטו אתמול – א"רמ

תייאשו א� עוד כלל לא התאבלו עליו וה, וא� יותר מכ#. אינה מתאבלת עליו, ולאחר זמ� ליקטו עצמות בעלה הראשו�, אשה שמת בעלה ונישאה לאחר – ס"פתחי תשובה בש� חת
ודרכיה דרכי ", ואי� זה ראוי להראות אבלות על בעלה הראשו� בפני בעלה השני, שנישואי שני מפקיעי� קורבת הראשו� לגמרי, אינה מתאבלת בנישואי השני,  רק אחרי שנישאה לאחרמלקברו

  ".נע� וכל נתיבותיה שלו�

  

  'סעי� ו
  

  ".כ התפרקו העצמות מעצמ� ונפסקו הגידי�" את הגידי� אאאי� מפרקי� את העצמות ואי� מפסיקי�: תניא "– אבל רבתי
  .שאי� מפרקי� עצמות ולא מפסיקי� גידי�, את הברייתא באבל רבתי פסק – מחבר

  

  'סעי� ז
  

:  אומריוחנ� ב� נורי' ר, )כלומר שאחרי� ילקטו מפני כבוד אביו. (עקיבא'  דברי ר,העצמות אד� מלקט חו% מעצמות אביו ואמוכל על  "– אבל רבתי
אלעזר ' א# מצאנו במעשה בר) ולכאורה יהיה מותר ללקט עצמות אביו". (כלה הבשר אי� הצורה ניכרת בעצמות. ליקוט עצמות אינו אלא משיכלה הבשר

  .שלא יהיו בזויי� בידו, פ שכלה הבשר אמר לבנו שלא ילקט אלא אחרי� ילקטו"ברבי צדוק שאע
  .יוחנ� ב� נורי'  טעמו של רפה מסתבר, ע מחברו"פ שהלכה כר" אע– טור

נכו� , כ"ואעפ, ויכול ללקט בידיו עצמות אביו ואמו, שמשיכלה הבשר מלקטי� שאז אי� הצורה ניכרת בעצמות,  יוחנ� ב� נורי'  פסק כטור וכר– מחבר
  .אלעזר ברבי צדוק' פ הסיפור של ר"אלא ית� לאחר ע, הוא שלא ילקט� בעצמו

  .חייב להתאבל יו� אחד, בשר ג� א� ליקטו קוד� שכלה ה– �"ש
  

  'סעי� ח
  

סו� אפרסקל להתעכל וסו� : ע אומר"ר, נ"דברי ריב, ובראש אפרסקל מכא�, בראש אפרסקל מכא�: מלקט אד� עצמות שני מתי� כאחד "– אבל רבתי
בשעת מיתתו מתחלה קברוני , אכ# אמר לי אב: אמר רבי אלעזר ברבי צדוק. אלא מלקט ונותנ� כל אחד בעצמו בארו� של ארזי�, עצמות להתערב

  ".שלא יהיו בזויות עלי#, ולבסו� לקוט עצמות ותנ� בארזי� ואל תלקט� ביד# אתה, בבקעה
  . פסק את הברייתא באבל רבתי כמו שהיא– מחבר

  

  'טסעי� 
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תפילי� ומכל המצוות האמורות פטור מקריאת שמע ומ� התפילה ומ� ה, והמולי# אות� ממקו� למקו�, המלקט עצמות והמשמר את המת" – אבל רבתי

וא� רצה להחמיר על . ואפילו א� היו רבי� המלקטי�, בי� בדר# בי� בספינה, ש עצמות רחוקי�"ש עצמות קרובי� ל"ל, בי� בחול בי� בשבת, בתורה
  ".עצמו לא יחמיר מפני כבוד עצמות

  . פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר
  .זה משמר וזה קורא, בי�אבל משמרי� ר,  דוקא מלקטי� רבי�– �"ש
  

  'סעי� י
  

וא� היה מתיירא , מפני שנוהג בה� מנהג ביזיו�, ג החמור וירכב עליה�"לא יתנ� בשק ולא בדסקיא ויניח� ע, המולי# עצמות ממקו� למקו� "– גמרא
  ".מפני גנבי� וליסטי� מותר

  . וא� מפשיל� לאחוריו מותר– ש"רא
  .ש" פסק את הגמרא וכרא– מחבר

  
דיקבר , דברי� של מיתה דיספד יספדונה: והחי ית� אל לבו, טוב ללכת אל בית המשתה באשר הוא סו� כל האד�: מ אומר"תניא היה ר "– גמרא

  :)ק כח"מו". (דדלאי ידלוניה, דיטעו� יטענונה, יקברונה
ר האד� מהעול� שלוש כתות של מלאכי שבשעה שנפט, ה מדה יפה מהשלו� שנתנה לצדיקי�"גדול השלו� שלא ברא הקב: מ אומר"היה ר "– גמרא

ולא דיי� לצדיקי� ', הול# נכוחו'והשלישית אומרת ', ינוחו על משכבות�'השניה אומרת ', יבוא שלו�'הראשונה אומרת : השרת מקדימי� אותו בשלו�
  .)כתובות קד. ('יבוא שלו� יבוא שלו�'אלא שמקלסי� לפניו ', יאספ#' כבוד ה': שמיתת� בידי הכבוד שנאמר

וגדול השלו� שנית� לצדיקי� ששלושה כתות של מלאכי� מלוות , יקברו אותו, מי שקובר, שמי שמספיד יספידו אותו,  פסק את שתי הגמרות– א"רמ
  .'יבוא שלו�'ואומרי� , אותו בשעת מיתתו ונותנות לו שלו�

  
  

  "דמעה מעל כל פני�' בלע המוות לנצח ומחה ה"


