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  שמ' ס

  

  'סעי� א

  

ראשיכ	 אל תפרעו ובגדיכ	 לא תפרמו ולא 'שנאמר  ,אבל שלא פרע ושלא פר	 חייב מיתה :אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל" – גמרא

  .)ק כד"מו". (כמו כל העובר על דברי חכמי	, הא אחר שלא פרע ושלא פר	 חייב מיתה בידי שמי	', תמותו

  

  :א	 קרע במיושב �ומה הדי, קריעה בעמידה

ק "מו". (המל� ויקרע את בגדיו ויק	: סוק אחריש פ, שהרי עבד מילתא יתירתא, פ שיש להקשות"ואע, איוב ויקרע את מעילו ויק	" – גמרא

  .)כא

  ".ק	 קרע מעומד, אידכר דמיושב קרע. קרע באפיה, אתא בריה. אמימר קרע על בר בריה" – גמרא

  .זה חומרא בעלמא, ומה שאמימר קרע שוב שאחרי שנזכר שישב, יצא ידי קריעה, א	 קרע בישיבה – ד"� וראב"רי

  .וראיה מהסיפור של אמימר, לא יצא ידי קריעה וצרי� לחזור ולקרוע – מרדכי, ש"רא, גאות �"רי, �"רמב, 	"רמב

  

  ?קריעה מדאורייתא או מדרבנ�

  .והפסוק הוא אסמכתא בעלמא, קריעה מדרבנ� – תוספות, �"רמב

  .קריעה מדאורייתא – ד"ראב

  .שאז יש לו צער גדול ,צרי� לקרוע קוד	 שיסת	 פי המת בקבר – ק"סמ ?מתי יש לקרוע

  

  .וא	 לא קרע מעומד צרי� לחזור ולקרוע, שצרי� לקרוע מעומד, פסק כרוב הראשוני	 – מחבר

  ")דיי� האמת"שקורע לאחר ברכת , ג"רלט ס' ולעיל משמע בס. (בקבר ק שלכתחילה קורע לפני שיסתו	 פי המת"פסק את הסמ – א"רמ

  .שמצות קריעה היא מדרבנ�, � וכתוספות"פסק כרמב – �"ש

  

  ?מי י"קריעה ע

  .חייב לשל	, וא	 חברו קרע לו יותר מדי, וכ� אי� לקרוע יותר מדי משו	 איסור בל תשחית. י המתבייש ממנו"קריעה צריכה להיות ע – פתחי תשובה

והמנהג שאחד מאנשי חברא קדישא חות� קצת בבית , מהגמרא ומהראשוני	 משמע שצרי� לקרוע בעצמו ורק לקט� מקרעי	 – גשר החיי	

  .פ הילקוט יוס�"וכ. וא ממשי� וקורעהצואר וה

  

  ?מתי קורעי	 למעשה כיו	

ש יש עניי� "פ הפת"ע .ב. ק"אי� הכל בקיאי	 ומחכי	 לאנשי ח .א: מכמה סיבות, בפועל נוהגי	 לקרוע עד אחרי הוצאת המת – גשר החיי	

ובירושלי	 שאי� הבני	 יוצאי	 אחר מיתת . 	בזמ� הוצאת המת זה שעת חימו	 בגלל ריבוי האנשי .ג. ובפרט בקטני	, שאחרי	 יקרעו לו

  .הנהיגו שיקרעו קוד	 הוצאת המת, אביה	

  .קורע בזמ� סעודת ההבראה, בדיעבד א	 לא קרע – ילקוט יוס�

  

  'סעי� ב

  

  .ופסקו הראשוני	 כרבנ�:) ק כו"מו". (רבי יהודה אומר יצא, הקורע למטה או מ� הצדדי	 לא יצא" – גמרא

  .וריו זה לא טוב ולא יוצאי	 בזה ידי חובהג	 לקרוע מאח – 	"רמב

  .ושמא סמכו בשאר מתי	 על רבי יהודה, נהגו העול	 לקרוע למטה – ק"סמ

  .פסק כרבנ� – מחבר

ע יש "א� על מתי	 שמתאבל עליה	 לכו. ק"ינהגו כ� כסמ, במקו	 שנהגו שקורעי	 למטה על שאר מתי	 שלא מתאבל עליה	 וכדלקמ� – א"רמ

  .במקו	 הצוואר מלפניוע שרק "לנהוג כשו

  .שנראה שנקרע מעצמו, א	 קרע לרוחב לא יצא – פתחי תשובה

  

  'סעי� ג

  

  :)ק כב"מו". (ואי� אחיזה פחות מטפח, דוד בבגדיו ויקרע	 ויחזק" – גמרא



 6

פילו לאחר שבעה אובאביו ואמו , מוסי� טפח בתו� שבעה וכלשהו לאחר שבעה ,על מת אחרוא	 רוצה להוסי� . פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  .קורע עד שיגלה את לבו

  

  'סעי� ד

  

מכא� לומדי	 שצרי� לקרוע על קרוב שמת  ".ק	 קרע מעומד, אידכר דמיושב קרע. קרע באפיה, אתא בריה. אמימר קרע על בר בריה" – גמרא

  .שהרי אמימר קרע על נכדו, לקרובו

  .צרי� לקרוע שוב, וא	 לא קרע בפניו, "באפיה"ודייק מכ� שכתוב בגמרא , קורע רק בפניה	 – �"רמב, � גאות"רי

. קרע לפני שבא, שהיות ואמימר ידע שבנו יגיע אליו, והוא מסביר את הגמרא, בשעת חימו	, שזו עיקר הקריעה, קורע אפילו שלא בפניו – ש"רא

  .שהרי קרע פע	 נוספת, �"והקשה על כ� הרמב. א� אי� פשט הגמרא כדבריו

  .ג	 בפניוובנוס�  ,קורע ג	 בשעת חימו	 שלא בפניו, אליו קרובוא	 יודע שיגיע  – ד"ראב

  .ואמימר החמיר על עצמו, אבל לא על שאר קרובי קרובו, וכ� היא על חמיה וחמותה, קורע רק על חמיו וחמותו משו	 כבוד אשתו – 	"רמב

וכ� , שקורע בפניו� "כרמבופסק , או אחי בנו או א	 בנוכגו� ב� בנו , כ� קורע על קרובי קרובו, פסק את הגמרא שכש	 שקורע על קרובו – מחבר

  .קורע על חמי וחמותו והאשה על חמיה וחמותה

ע מקלי	 "שג	 הנוהגי	 כשו, וכתב הילקוט יוס� .אבלות והקריעה על קרוב של קרובהבכל דיני כיו	 שעד יתבאר שלא נוהגי	 ' בס – א"רמ

  .בקריעה על קרוב של קרוב

  

� הסעי'  

  

  ".שהכל חייבי	 לקרוע עליו, חייב לקרוע מפני שדומה לספר תורה שנשר�, העומד בשעת יציאת נשמה של אד	 כל" – גמרא

  .אבל על רשע וחשוד אי� קורעי	, ודווקא שאינו רשע, חובה לקרוע על כל אד	 – רבנו יונה

  .מצוות להכעיסז או עובר על אחת מכל ה"חו+ ממשומד עובד ע, על כול	 חייבי	 לקרוע – 	 מרוטנבורג"מהר

  .הרי הוא בכלל פורשי צבור, כשרגיל בכ�ש, וכ� עובר עברות לתאבו� שרגיל בכ�, עובר עברה להכעיס, ז"על משומד לע י	קורעאי�  – מרדכי

  די� קט� שהשתמד ע	 אמו

  .מתאבלי	 עליו – י"ר

  .א"פ הרמ"וכ, מתאבלי	 עליואי�  – ת"ר

  ?הא	 קורעי	 עליו, מומר שנהרג בידי גויי	

  .ומתאבלי	 עליו, א	 נהרג בידי גויי	 מיתתו מכפרת – י"גהות אשרה

  .לפי שאי� מיתתו מכפרת, נהרג בידי גויי	 לא מתאבלי	 עליו – ת"ר

  ?ולפי זה הא	 צרי� לקרוע על אשה וקט�, מדוע קורעי	 בשעת יציאת נשמה

  .ולכ� על אשה לא קורעי	 אבל על קט� כ�, בעתיד הוא מפני שהאד	 יכול ללמוד יותר תורה, הדמיו� לספר תורה – �"פ רמב"י ע"רש .1

כ� קורעי	 על , וכ� מפני שכש	 שקורעי	 על ספר תורה שנשר�, ת הוא בגלל ההפסד הגדול והחרדה הרבה"הדמיו� לס – �"רמב .2

 .כ קורעי	 בי� על אשה ובי� על קט�"וא, מקיימי מצוותיה שמתי	

לפי זה על אשה . כ כשיוצאת נשמה יש לקרוע כמו על ספר תורה"וא, "מת אד	נש"התורה נקראת  – )ק"מו(פ פרושו לגמרא "י ע"רש .3

 .�"ז והש"הט, ח"וכ� פסקו הב, ע"לכו ורעי	 עליוקכ הוא יודע מקרא ש"אא, א� על קט� לא, קורעי	

 .כ על אשה קורעי	 א� על קט� לא"וא, אי� ל� ריק שבישראל שאי� בו תורה ומצוות – פ פרושו למסכת שבת"י ע"רש .4

א� לא נהגו לקרוע , ה קט�"וה –� "ח וש"ב( �"כטע	 הרמב, חייב לקרוע יש או אשהפסק את הגמרא שהעומד בשעת יציאת נשמה של א – חברמ

אפילו עברה חמורה שיש עליה מיתת ( .וג	 א	 לפעמי	 עשה עברה לתאבו� או שמניח לעשות מצוה בשביל טורח, )כ לומד מקרא"על קט� אא

  )ש"פת –דתו ז שלא המיר "כ, ד"בי

  

  א"רמ

ומביא  .ואי� מתאבלי	 עליו אי� קורעי	 עליה	 בשעת יציאת נשמה ,ז ורגיל בעברות לתאבו�"שמשומד לע, 	"פסק כמרדכי וכמהר .1

ויש חשש שהרהר תשובה , כי מיתתו מכפרת, שיש לקרוע עליו � פסק"והש. קורעי	 עליו שנהרג בידי גויי	, י"א את הגהות אשר"כי

  .בלבו

 .ת"ופסק כר ,שאי� מתאבלי	 עליו ת"א את דעת ר"שמתאבלי	 עליו והביא כי י"הביא דעת ר, שהמיר ע	 אביו ואמו מומר קט� .2

  .מתאבלי	 על בניה	, פ שאי� מתאבלי	 עליה	"שהפורשי	 מדרכי צבור אע, פסק כאור זרוע .3

  פתחי תשובה

  .עדיי� חייב לקרוע במוצאי שבת א	 לא נקבר, עומד בשעת יציאת נשמה בשבת – ז"רדב .1
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 .לא – ז"רדב. כ� – ש"פת: קריעה על קטנה .2

כגו� , א� א	 הוא לא יכול לראותו, אלא א	 היה לידו חייב לקרוע עליו, לא עוזר להחזיר פניו ממנו, מי שהיה ע	 המת ביציאת נשמה .3

 .לא צרי� לקרוע, שהוא בחדר אחר

  ?כיצד נוהגי	 למעשה

פ "וכ, כי אחרת לא ימצאו אנשי	 שיעמדו ליד המת בשעת יציאת נשמה, בשעת יציאת נשמהלמעשה נהגו שלא לקרוע  –) ט"ד ה"פ( גשר החיי	

  .הילקוט יוס�

אלא שלא מוחי	 במי שלא , ח טע	 קלוש לבטל מנהג ישראל"וראה בטעמו של גשה, חייב לקרוע") א	 נמצא"ה "עג ד' ס' מ ב"חו( אגרות משה

  .א� לכתחילה צרי� לקרוע כדינו, נוהג כ�

  

  'ח�'ז�'ו פי	סעי

  

  די� קריעה על אד	 כשר שמת

סברי מאי . חכ	 שמת קתני, מי קתני הרב שמת: אמר להו אביי. אמרו לא גמרינ� מיניה, לא קרעו עליה רבנ�, כי נח נפשיה דרב ספרא" – גמרא

חכ	 כבודו : להו אבייאמר . סבור למיק	 ולמקרע לאלתר. כל זמ� שעסוקי	 בהספדו, חכ	 שמת: אמר להו רב אידי בר אבי�. דהוה הוה

  ".בהספדו

  ."בפניו"וזהו , א	 עומד בי� מיתה לקבורה קורע, על אד	 כשר – רבנו ירוח	, �"רמב

  ".שלא בפניו"והיינו אפילו , בי� מיתה לקבורהורע ק – ש"רא, ד"ראב

  .לא קורעבוכה ו, א� שלא בשעת יציאת נשמה, על אד	 כשר קורעי	 רק בשעת יציאת נשמה – מ"הגה, ה"ראבי, �"ר

, ושלא יוצאות עליו שמועות רעות ושנואות, )צרי� שיחזר אחר מצוות –� "ש(פסק שאד	 כשר שאי� חשוד על עברה או בטול מצווה  – מחבר

  .�"ש וכרמב"כדעת הרא, בי� מיתה לקבורהבפניו והוא שעומד , חייבי	 לקרוע עליו

  .א� כיו	 נוהגי	 להקל ולקרוע רק א	 זה בפניו ממש, לקבורהא	 יודע שמת בי� מיתה , יוטוב שיקרע אפילו שלא בפנ – �"ש

  .אבל חייב לבכות עליו, שנהגו כיו	 לא לקרוע על אד	 כשר שמת אלא בשעת יציאת נשמה בלבד, �"פסק כר – א"רמ

  

  ?מי	 חייבי	 בקריעה זוכהא	 תלמידי ח

  .פסק שתלמידי חכמי	 פטורי	 מקריעה זו על אד	 כשר – מחבר

א� לפני קבורה היו קורעי	 כמו , משמע שלא קרעו כי זה היה לאחר קבורה, כי מהסיפור של רב ספרא, ש שחייבי	"ד וכרא"אבפסק כר – �"ש

, �"ח לקרוע א� לדעת הש"לא צריכי	 ת, אבל א	 האד	 שמת היה פחות, ח כמותו חייב"שדווקא א	 היה ת, ש השיג וכתב"והפת .כל אד	 כשר

  .� בלי חילוק זה"מ פסק להלכה כש"ומ. ווהוי כמו זק� ואינה לפי כבוד

כי פה זה לא תלוי בספר תורה כדלעיל , מסתפק הא	 באשה כשרה שמתה קורעי	 עליה א� שלא בשעת יציאת נשמה כאיש כשר – פתחי תשובה

  .ה"אלא רק ביציאת נשמה ממש כבס, ואשה לא שייכת בזה, או שאד	 כשר הכוונה לבעל תורה

  

  די� קריעה על תלמיד חכ	

  .ששואלי	 אותו הלכה ואומר ?מיהו תלמיד חכ	 שקורעי	 עליו

  .שאביי אמר לה	 שכל היו	 שמועותיו בפיו, דווקא א	 יודעי	 משמועותיו שחידש –	 "מהר

	 על קורעי, אבל ג	 בלא זה, הרי הוא רב שלנו, שכיו� שכל היו	 שמועותיו בפיו ,בגמרא והכוונה, אפילו לא יודעי	 משמועותיו שחידש – ש"רא

  .חכ	

  .וכ� תלמידי חכמי	 קורעי	 אחד על השני. עד שיגלה ליבו כמו אב וא	 – 	"רמב: שעור הקריעה

  

  ?מתי לקרוע

  .ש הוסי� שקורע אפילו נמצא בעיר אחרת"והרא. קורע בשעת הספד, וא	 לא קרע בשעת שמועה, צרי� לקרוע בשעת שמועה – ד"ראב

  .בוכ הוא ר"לא קורע בשמועה רחוקה אא – �"רמב

  .לכתחילה קורע בשעת הספד – 	"רמב

א	 הוא תו� , אפילו לאחר קבורה בשעת שמועה ,קורעי	 על תלמיד חכ	 ששואלי	 אותו דבר הלכה בכל מקו	 ואומרד ש"פסק כראב – מחבר

א "פ הי"וע ,ה לבו	 שקורע עד שיגל"ופסק כרמב .לא קורע כלל, וא	 לא קרע ג	 בשעת הספד. יקרע בשעת הספד, וא	 לא קרע, שלושי	 יו	

  .טפח, ח קורעי	 זה על זה בכל מקו	"וכ� ת .קורע טפח' שבסעי� ח

  .דהיינו רבו,כ יודעי	 משמועותיו שחידש"נהגו להקל שאי� קורעי	 על תלמיד חכ	 אא – א"רמ

  .ע"צונשאר ב, שכיו	 א� אחד לא יודע מסכת כלה, האגודה 	תר+ בשו, תמה למה היו	 לא קורעי	 על תלמיד חכ	 – �"ש

  

  מובהק די� הקריעה על רבו
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תלמידי חכמי	 שבבבל עומדי	 זה מפני : אמר עולא. שמואל קרע מאניה על ההוא מרבנ� דאסבריה אחד יורד לאמת השתי ואחד כיו�" – גמרא

  ".זה וקורעי	 זה על זה

  .טפחמ קורע "ומ. אבל הקרע מתאחה, הדמיו� לאביו ואמו שקורע אפילו בשמועה רחוקה – � מרדכי"רמב

  .מ קורע טפח"ומ, ואינו מאחה לעול	, בשמועה רחוקה קורע אפילו – ש"רא

  .הדמיו� לאביו ואמו שקורע עד שמגלה לבו – 	"רמב

ואינו מאחה , ש שקורע טפח"א� והר"מבא את הר"והביא כי. 	 שקורע עד שמגלה לבו"פסק כרמב, שרוב חכמתו הימנו, על רבו מובהק – מחבר

  .טפח ומתאחה, כדי� שאר מתי	 שהוא מתאבל עליה	 קורע, וא	 לא למד רוב חכמתו. רחוקהלעול	 ואפילו משמועה 

  א"רמ

  )י ותוספות"רש. (כ לא מתאחה"א שקרע על רבו שאינו מובהק ג"הביא כי .1

ובהק א שקורע רק על רבו מ"וי, א שדינ	 כרבו מובהק"א שדינ	 כרב שאינו מובהק וי"י, ח שיושבי	 יחד ומקשי	 ומפרקי	 זה לזה"ת .2

 .ונוהגי	 להקל במדינות אלו. ח זו חומרא בעלמא"ולקרוע על ת

  .על רבו שלמדו רוב חכמה יושב יו	 אחד או שעה אחת באבלות – ז בש	 הרוקח"ט

  

אבל , בלא ש	 ומלכות" ואפילו ברבו מקלי	 שרק אומר דיי� האמת, ראינו שלא קורעי	 על אד	 כשר או על חכ	 מחכמי ישראל – גשר החיי	

ש על גדולי "וכ, וכ� כל מי שמרגיש צער על פטירת תלמיד חכ	 או רבו, א שקורע"משמע ג	 מהרמ, על רבו מובהק שמד רוב חכמתו הימנומ "מ

  .כ אי� לדבר סו�"שאל, פ הילקוט יוס�"וכ. בש	 ומלכות וקורע "דיי� האמת"מבר� , הדור

  )א שכיו	 אי� די� רבו מובהק"רמב הבהיר הרמ' בס(

  

  'י� 'ט פי	סעי

  

  ".עד שמגלה לבו, ועל אביו ואמו קורע כל בגדיו אפילו עשרה, על כל המתי	 קורע טפח בבגד העליו� ודיו" – גמרא

  .ח"לא יצא י, א	 לא קרע כל בגדיו – ש"� ורא"רמב

בגד עליו אומרי	 לו וכל זמ� שאותו . וגוערי	 בו, שא	 לא קרע כל בגדיו לא יצא, ש"� וכרא"וכתב כרמב, פסק את דברי הגמרא להלכה – מחבר

  )ד"ראב. (ובשאר מתי	 רק בתו� השבעה. לקרוע אותו אפילו לאחר שלושי	 יו	 באביו ואמו

ל קרע לבנו על אמו "ומהרי. וזה רק מנהג, א� אי� זה מעכב, נוהגי	 על אביו ואמו לקרוע מצד שמאל והשאר מצד ימי� – ל"� בש	 מהרש"ש

  .מצד ימי�

  .ח"א	 לא קרע רק את הבגד העליו� יצא י – פתחי תשובה בש	 גינת ורדי	

  

  ".אפרקסותו אינה מעכבת הקריעה" – גמרא

 הקרוי בגד עליו� – ג"סמ. בגד שעשוי לקבל את הזיעה – ש"רא, א"רשב, �"רמב, הערו�. סודר שעל ראשו לצניעות – י"רש? מהי אפרקסותו

  .ה"קאפ

  .משמע שלכתחילה צרי� לקרוע. היא שא	 לא קרע אי� זה מעכב שהרי הלשו�, לכתחילה צרי� לקרוע ג	 את אפרקסותו – ד"ראב

  .כי אחרת הגמרא היתה צריכה לומר זאת, ג	 לכתחילה לא קורע אפרקסותו – ש"רא, �"רמב

  

א� את החלוק העליו� , שהיא בגד עליו� אפילו באביו ואמו אפרקסותוכלל את וכתב שנהגו לא לקרוע , הביא את הפרושי	 לאפרקסותו – מחבר

  .ע קורע את הגופיה שהיא בגד זעה"לכ� לפי השו .א� באביו ואמו קורע, בשאר מתי	לא קורע 

חת א� הבגד שמת. ש בשאר מתי	"וכ ,ולא בגד העשוי לזעה, אפילו באביו ואמו ולא הסרבל העליו� אי� קורעי	 כלל את הבגד העליו� – א"רמ

  .לא קורע את הגופיהא "לכ� לרמ .ע קורע אפילו בשאר מתי	"לכו, לסרבל העליו�

  .שאינו אלא להג� מפני הצנה, )לב' ח ס"יביע אמר ח(א שלא לקרוע גופיה ולא סוודר בחור� "ג	 בעדות המזרח המנהג כרמ – ילקוט יוס�

  

  די� קריעה בטלית קט�

  .לא לקרוע כי זה לצניעות בעלמא – ילקוט יוס�, )יד,ד"פ(גשר החיי	 , )משיב דבר(ב "נצי

  .לקרוע ג	 טלית קט� יש – צי� אליעזר

  

  'סעי� יא

  

  ".האשה קורעת התחתו� ומחזירתו לאחוריה וחוזרת וקורעת את העליו�: רבי שמעו� ב� אלעזר אומר. אחד האיש ואחד האשה" – גמרא

  .כי אי� היצר  הרע מגרה בשעת צרה, ק ולא חוששי	 להרהור"הלכה כת –מרדכי , 	"רמב

  .ולכ� כול	 חוששי	 להרהור מצד המלווי	 שאינ	 קרובי	, ולא לחלוק, ק"תשמעו� ב� אלעזר בא לפרש את ' ר – טור
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  .כדי שלא יבואו לידי הרהור, מחזירה את הקריעה לאחוריה, כשקורעת על אביה ואמהו שג	 אשה קורעת, פסק את הגמרא וכטור –מחבר 

  

  ?כיצד נוהגי	 למעשה כיו	

  .� אינה קורעת את כל הבגדי	ולכ, א להחזיר לאחוריה"בבגדי	 שלנו א – ערו� השולח�

  .בבגדד לא קרעו נשי	 כלל – רב פעלי	

  .כ שוללת את הקרע מפני כבודה"ואח, ע"פסק כמו השו – גשר החיי	

  .א� ע	 אביה ואמה אסור, ולאחר הקריעה יסגרו מקו	 הקרע בסיכת בטחו� לצניעות על שאר מתי	, ע"פסק כשו – ילקוט יוס�

  

  'סעי� יב

  

אינו אלא , כל שאינו מבדיל קמי שפה: ורבי יהודה סובר. על אביו ואמו מבדיל. רצה אינו מבדיל, תי	 רצה מבדיל קמי שפהעל כל המ" – גמרא

  ).א� בשאר מתי	(קרע של תפלות 

  .פסק כרבי יהודה – י וויל"מהר, מרדכי

  .שבשאר קרובי	 מותר להבדיל קמי שפה, ק"כת – שאר ראשוני	

  .כל הקרובי	 מותר להניח שפת הבגד שלמה ולקרוע מהשפה ולמטה שעל, פסק ככל הראשוני	 – מחבר

  .פסק כמרדכי שג	 על שאר המתי	 צרי� לקרוע את כל השפה – א"רמ

  

  'סעי� יג

  

  ".על אביו ואמו דווקא מבחו+, על כל המתי	 קורע מבפני	 א	 ירצה" – גמרא

  .אועל אביו ואמו בפרהסי, הכוונה שקורע  בשאר מתי	 בתו� החדר –י "רש

  .מכניס ידו בחלוקו וקורע על שאר מתי	 – � גאות"רי, �"רמב

  .פסק את שני פרושי	 – 	"רמב

  .ועל אביו ואמו קורע בחו+ בפני כל אד	, י שמכניס ידו בחלוקו"שעל שאר מתי	 קורע בחדר ע, פסק את שני הפרושי	 – מחבר

  

  'סעי� יד

  

  ".ו ואמו דוקא בידעל אבי. רצה בכלי, על כל המתי	 רצה קורע ביד" – גמרא

ומסבירה ". מחלי� ואינו קורע, וא	 בא להחלי�, לאחוריומחזיר בשבת , מחלי� וקורע, וא	 בא להחלי�, אבל כל שבעה קרעו לפניו" – גמרא

  .ובשאר מתי	 ג	 בחול מחלי� ואינו קורע, הגמרא שכל זה באביו ואמו

  .חד אמר מתאחי	 וחד אמר אי� מתאחי	: ה דרב הושעיה ובר קפראפליגי בה אבו? אות	 קרעי	 מתאחי	 או אינ	 מתאחי	" – גמרא

  .ד אי� מתאחי	"פסק כמ – �"רי

, ומי שמתיר באיחוי, אלא עיקר האבלות, סובר ששאר הימי	 אינ	 תוספת לאבלות, מי שמחייב לקרוע בשאר ימי	 ואוסר באיחוי – ירושלמי

  .סובר ששאר הימי	 ה	 תוספת ליו	 הראשו� שהוא העיקר

  .מנהג קדמוני	 הוא שמי שהחלי� בגדיו קורע רק את העליו� – נו האי גאו�רב

וכ� שעל כל מתי	 יכול להחלי� בגד ולא , א� על אביו ואמו דווקא ביד, שעל כל המתי	 רצה קורע ביד רצה בכלי, פסק את הגמרות – מחבר

  .כל הבגדי	 שהוא מחלי� באביו ואמו ה לעול	 את� שלא מאח"וכ� פסק כרי. א� על אביו ואמו קורע שוב, לקרוע שוב

  .א� באביו ואמו לא מחזיר לאחוריו, שבשאר מתי	 יכול להחזיר הקרע לאחוריו כמו שיכול להחלי�, ד"הביא פסק הראב – א"רמ

מצרי� " שבט יהודה"א� ב, לא צרי� לקרע	 שוב אחרי שבעה, בגדי	 ישני	 שידוע שלבש אות	 קוד	 מיתת אביו – ר מנח	 ממי�"ז בש	 הר"ט

  .לקרוע הכל

  

  הדי� בלבישת הבגדי	 בשבת

  ).ג"שפט ס' ס(א� לא לובש בגדי שבת , מחזיר הקרע לאחוריו, � לו להחלי�וא	 אי. ובשבת מחלי� ולא קורע ג	 על אביו ואמו – �"ש

  .נהגו כול	 כיו	 להקל וללבוש בגדי שבת – גשר החיי	

  

  'סעי� טו

  

על אביו ואמו שולל לאחר שלושי	 ואינו מאחה , לאחר שלושי	 ומאחה, לאחר שבעה )לא שוה תפירת תפר( על כל המתי	 שולל" – גמרא

  ".לעול	



 10

פ שהאבלות "ואע, מותר לשלול על אביו ואמו או לאחות על שאר מתי	 יומיי	 לאחר יו	 הכפורי	, ש"א	 קרע על מת שמת לפני רה – מ"הגה

  .מ איחוי קרע אינו בכלל הקולא של האבלות"מ, בטלה

, אמצעבה א	 היה רגל "שה, מ"הביא כא� את הגהא "והרמ, שעל כל המתי	 שולל לאחר שבעה ומאחה לאחר שלושי	, פסק את הגמרא –חבר מ

  .והאשה שוללת לאלתר מפני כבודה. וכ� פסק שבאביו ואמו שולל לאחר שלושי	 ולא מאחה לעול	. לא מאחה עד לאחר שלושי	

  .די� שלושי	 לקריעה כדי� שלושי	 לאבלות, בל א	 הרגל בתו� שבעהא, כל זה  כשהרגל אחר שבעה – א"רעק

ואז , כ יש מחמירי	 לא לשלול תו� שלושי	 אפילו בשאר מתי	"כמו. י מחט אסור"אפילו לחבר ראש הקריעה ע, כל זמ� שאסור לשלול – א"רמ

  .י מחט"כ אסור לחבר את ראש הקריעה אפילו ע"ג

, א"י הרגל ולא כרמ"וכ� לעניי� איחוי נהגו לאחות הקרע כל שפסק האבלות אפילו ע, רגל לאחר מנחהכ בערב ה"פסק שמותר לשלול ג – �"ש

  .א� לשאר דברי	 דינ	 שוה, זה רק שלא מקלי	 בקריעה כפי שמקלי	 באבלות" אבלות לחוד וקריעה לחוד: "שמה שכתוב גמרא

  .אסור – ש"פת. ב חודש מותר"באביו ואמו לאחר י – ז"ט ?)טלאי(הא	 מותר לתפור בגד תחת הקרע 

  

  'יז� 'טז פי	סעי

  

וא	 הב� אד	 גדול . על אביו ואמו חול+, רצה אינו חול+) מוציא זרועו מחו+ לקרע או פושט כסותו העליו�(על כל המתי	 רצה חול+ " – גמרא

  ".אינו חול+, ואי� כבודו בכ�

וא	 הב� אד	 , והול� כ� לפני המיטה עד שיקבר המת, יו ואמו חול+פסק את הגמרא שעל כל המתי	 רצה חול+ רצה לא חול+ ועל אב – מחבר

  .גדול לא חול+

  .צרי� לקרוע עד שיראו הכתפיי	 – ז"ט. אלא מוציא זרועו ממקו	 פתוח, א	 מוציא זרועו לא צרי� לקרוע ש	 – פרישה

  

שלא מאחי	 את הקרע , לעניי� איחוי הקרע ה	 שוי	 ובמשנה כתוב שג	:) ק כב"מו". (נשיא דומה לאב שחול+ עליו כת� וקורע מבחו+" – גמרא

  .עליו

  ?חכ	 ועל רבו מתי שולל על

  .ונוהג אבלות מקצת יו	, וברבו ביו	 השני, בחכ	 שולל מיד כשהחזיר פניו מהמיטה – טור

  ?על חכ	 ועל רבו מתי מאחה

  .מו בנשיאוברבו לא מאחה לעול	 כ, בחכ	 מאחה למחר – 	"רמב. מאחה מיד לאחר ששולל – �"רמב

  

	 "ועל חכ	 שמת שוללי	 מאחורי המיטה וכרמב. קורע מבחו+ ולא מאחה את הקרע, פסק את הגמרא שנשיא דומה לאב וחול+ כת� – מחבר

  .וברבו שולל למחר ואינו מאחה לעול	, שמאחי	 למחר

  .מובהק מאיזה צד שירצה ועל אביו ואמו ורבו, ועל נשיא משני הכיווני	, ד משמאל"על אב בי, וכ� על חכ	 חול+ מימי�

  .שכיו	 לא נוהגי	 בכלל לחלו+ כת�, כתב על שני סעיפי	 אלו – א"רמ

  

  'סעי� יח

  

קורע , אבל באביו ואמו, א בשאר מתי	"בד: זירא' ואמר ר. לאחר שבעה לא קורע, קורע, מי שאי� לו חלוק לקרוע ונזדמ� לו תו� שבעה" – גמרא

  ".והול�

  .ב חודש"הול� עד יבאביו ואמו קורע ו – גאוני	

  .עד שלושי	 יו	 – 	"רמב

  .לעול	 –ג "בה, �"רמב

היינו שבגדיו קרועי	 או שלבוש ( ומי שלא היה לו חלוק, פסק את הגמרא שמי שלא שמע שמת לו מת עד לאחר שלושי	 יו	 לא קורע – מחבר

� שקורע "ובאביו ואמו פסק כרמב, קורע אחר שבעה לא קורע, ונזדמ� לו תו� שבעה )או שיש לו רק חלוק עליו� שלא קורעי	 אותו, כלי	 שאולי	

  .והול� לעול	 כל בגדיו

  .כ"אבל לא מה שיחלי� אח, הכוונה רק הבגדי	 שנמצאי	 עליו בשעת שמועה, מה שקורע באביו ואמו כל בגדיו כא� – �"ש

  

  'סעי� יט

  

". כ� הלוקח אסור לאחותו, וכש	 שהמוכר אסור לאחותו. לאחותו רבי שמעו� ב� אלעזר אוסר .רשאי להפכו למטה ולאחותו: תנו רבנ�" – גמרא

  :)ק כו"מו(

  .א שאסור"פסקו כרשב – ג"בה, ש"רא, 	"רמב, �"רי

  .ק שמותר"הלכה כת – כלבו בש	 רבנו יצחק
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. אסור לאחותואבל ג	 א	 לא הודיעו לו , ולכ� צרי� להודיע ללוקח שקרע זה מקרעי	 שאינ	 מתאחי	, ג	 הלוקח אסור לו לאחות – טור

כי אחרת היה מתק� את הקרע ומוכר את הבגד ללוקח , זה סימ� שזה קרע שאינו מתאחה, שהיות ומכרו לו קרוע, �"פ הרמב"� ע"ומסביר הש

�  .זה כדי שלא תהיה אונאה במקח, ומה שצרי� להודיעו שזה קרע שאינו מתאחה. מתוק� ולא מוכר לו בגד קרוע ששוה פחות כס

  .	"אסור למכור בגד כזה לעכו – �"רמב, אבל רבתי

, ואפילו מי שקנה בגד זה, כ� אסור להפו� צד עליו� למטה ולאחותו, שכש	 שאסור לאחות קרע שאינו מתאחה, פסק ככל הראשוני	 – מחבר

וכ� אסור  ,וג	 א	 מכרו לו סת	 אסור ללוקח לתקנו עד שיברר א	 זה מהקרעי	 המתאחי	 או לא, להודיעו משו	 מקח טעות המוכר צרי�

  .	"למכרו לעכו

  .ש אסר זאת"וראינו לעיל שהפת .ב חודש לאביו ואמו"אבל לתפור בגד אחר תחת הקריעה מותר לאחר י – ח"ז בש	 הב"ט

  

  'סעי� כ

  

 ומתו�) אוגד כל הקרע בידו ותוחב בו מחט(ומתו� הליקוט  )תפירה רחבה( ומתו� השלל )תפור כל כריכת ספר( הקורע מתו� המלל" – גמרא

  .ובאיחוי אלכסנדרי יצא, מתו� האיחוי יצא. )כי ג	 ככה זה כבר קרוע( לא יצא ידי קריעה, )כמו בסול	, תופר שתי תפירות ומפסיק( הסולמות

  ?מהו איחוי אלכסנדרי

  .תפירה ששוה מלמעלה ובולטת מלמטה –ד "ראב, ש"רא

  .תפירה ששוה מלמעלה ומלמטה –� "רמב

  .תפירה גמורה –רבנו ירוח	 

שא	 קרע תפירה , ד"ש וכראב"ופסק כרא, מתו� הליקוט ומתו� הסולמות לא יצא, מתו� השלל, פסק את הגמרא שהקורע מתו� המלל – רמחב

  .יצא, ששוה למעלה ובולטת מלמטה

  

  'סעי� כא

  

, לאחר שבעה מוסי�, )שטפח חד( חד אמר כל שבעה קורע: ותרוייהו משמו	 אבוה דשמואל ולוי אמרו, פליגי בה רב מתנא ומר עוקבא" – גמרא

  .לאחר שלושי	 מוסי�, וחד אמר כל שלושי	 קורע

היינו , "כל שבעה קורע קרע אחר"ומה שכתוב בירושלמי ש. לאחר שבעה מוסי�, ד כל שבעה קורע"פסקו כמ –ש "� ורא"רמב, 	"רמב, �"רי

  .תוספת הטפח ג	 א	 הוא הוספה על הקוד	

. עד טבורו מרחיק שלוש אצבעות וקורע? עד היכ� הוא קורע ומוסי�...תוספת כל שהוא, יעה טפחתחילת קר: רבי יוסי אומר, תניא" – גמרא

  ".שאינו קורע, נעשה כמי שאי� לו חלוק, נתמלא מכא� ומכא�, נתמלא מלמעלה הופכו מלמטה, התמלא מלפניו מחזירו לאחוריו

וא	 לאחר , א	 בתו� שבעה קורע קרע אחר, כ מת לו מת אחר"מי שמת לו מת אחד וקרע עליו ואח: "	"מדייק מדברי הרמב –דרכי משה 

	 שא	 מת לו מת שלישי "משמע מהרמב". מוסי� כל שהוא, מת לו מת שלישי אחר שבעה של שני. מוסי� על הקרע הראשו� כל שהוא, שבעה

  .	 דיבר על קרע אחד"ואמר שאולי הרמב, מ רעיו� זה"ודחה הד .אינו יכול להוסי� על קרע ראשו� היות והוא תו� שבעה, בתו� שבעה של שני

ולאחר שבעה מוסי� ומוסי� כ� והול� או מוסי� טפח ולכ� על מת נוס� תו� שבעה לראשו� קורע קרע חדש , פסק את כל הגמרות להלכה – מחבר

שה כמי ענ, ל הכיווני	א	 התמלא מכ. הופכו ללמטה, נתמלא מלמעלה, נקרע מלפניו קורע מאחוריו, מרחיק שלוש אצבעות וקורע. עד טבורו

  .שאי� לו חלוק ולא קורע

א� כתב שצרי� לקרוע קרע חדש טפח והוא יכול , �"ודחה זאת הש. שצרי� על מת שלישי קרע חדש, 	"ברמב שהמרכי פסק את דיוק הד – ח"ב

  .א� שיהיה טפח ולא כל שהוא, לבוא בתוספת לקרעי	 הקודמי	

  

  'כג� 'כב פי	סעי

  

עליו� מתאחה תחתו� , ומת אביו והוסי�, מת בנו וקרע. תחתו� מתאחה עליו� אינו מתאחה, מת בנו והוסי�, יו וקרעמת אב: אמרו לו" – גמרא

ועל אביו , על כול	 קרע אחד: רבי יהודה ב� בתירא אומר. קורע קרע אחד על כול	, מת אחיו ומתה אחותו, מת אביו ומתה אמו. אינו מתאחה

יהודה ב� ' ופסק שמואל בגמרא כר". לפי שאינ� בתוספת: אמר רב נחמ� בר יצחק? ט"מ. על קרע של אביולפי שאי� מוסיפי	 , ואמו קרע אחד

  .בתירא

  

  .הקרע של האב צרי� להיות בפני עצמו, ובי� מת האב תחילה, שבי� מת בנו תחילה, יהודה ב� בתירא חולק על שני הדיני	 ברישא' ר – י"רש

וא	 מתו זה אחר זה בי� הב� מת קוד	 ובי� האב , חולק כלל על הרישא אלא רק על המקרה של הסיפא ב אינו"ריב – פ הטור"ע ד"ראב, �"רמב

כלומר על אביו ואמו קורע אחד ועל , קורעי	 קרע נפרד על אביו ואמו, הא	 והאחות יחד, כשמתו האבא� , להוסי�) לאחר שבעה(יכול , מת קוד	

  .יצא, א	 קרע קרע אחד על כול	, א� בדיעבד, זו כל זה לכתחילהשג	 לשיטה  מ מעיר"והגה, האח והאחות עוד אחד
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ואינו מוסי� על , מת האב שלשיטתו עושה קרע חדש לאביו אחר שבעהב חולק על המקרה שכשמת הב� ו"ריב – ש"פ הרא"ד ע"ראב, 	"רמב

אבל קרע  .ספת לקרע אחר אלא רק בפני עצמ	כלומר קרע על אביו ואמו א� פע	 אינו תו, "לפי שאינ� בתוספת: "וזהו הסבר הגמרא, קרע הב�

  .על הב� מתווס� על הקרע של האב לאחר שבעה

א� כשמת הב� , וכל זה לפי שאי� מוסיפי	 על קרע אביו, שעושה קרע חדש, כ מת הב�"ב חולק כאשר מת האב ואח"ריב – מ"הגה, י מיגש"ר

  .יכול קרע האב להתווס� לאחר שבעה, כ מת האב"ואח

  

, תחתו� מתאחה ועליו� לאו, הוסי�יכול ל, שא	 מת אביו וקרע ולאחר שבעה מת בנו ,	"וכרמב, יהודה ב� בתירא' וכראת הגמרא פסק  – מחבר

  .שאי� אביו ואמו בתוספת, אלא קורע קריעה חדשה, וסי� קריעה על אביומ לא, וא	 מת הב� קוד	

' קורע תחילה על אביו או אמו עד לבו ומרחיק ג, � המתי	 האלויואמו ב וא	 אביו. על כול	 קורע קרע אחד, א	 מתו לו כמה מתי	 בו זמנית

  .קורע קריעה אחת על שניה	, וא	 אביו ואמו מתו יחד .רע טפח על המת האחראצבעות וקו

  

  'סעי� כד

  

  .)נדרי	 פז". (יחזור ויפר, נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו" – שנהמ

יצא , כ נמצא בנו"ואח, אמרו לו מת אביו וקרע: ותניא, י קרעי	 דכתיב על שאול ועל יונת� בנווהא גב, למימרא דיניא אותה דוקא הוא" –גמרא 

אמרו לו מת . לא יצא ידי קריעה, כ נמצא בנו"ואח, וקרע, אמרו לו מת אביו: "ומביאה הגמרא ראיה". הא במפרש, הא בסת	: ק"ל? ידי קריעה

  ".כא� לאחר כדי דיבור, כא� בתו� כדי דיבור: רב אשי אמר. יצא ידי קריעה ,כ נמצא שזה בנו"וקסבר שזה אביו וקרע ואח, לו מת

  ?הא	 רב אשי חולק על התרו+ הראשו� או להוסי� עליו

  .רב אשי מוסי� – �"ר, ש"רא, �"רי

  .כ דבור לאחר כדי דבור"אלא בי� ת, ואומר שאי� חילוק בי� סת	 למפרש, חולק – �"רמב, 	"רמב

א� א	 . וא	 לאחר כדי דיבור לא יצא, יצא ידי קריעה, לכ� א	 אמרו לו מת אביו ונמצא שהוא בנו בתו� כדי דיבור, ש"� וכרא"פסק כרי – מחבר

ולא , ה א	 אמרו לו מת ל� מת סת	"שה �"וכתב הש .יצא אפילו לאחר כדי דיבור, כ התברר שזה בנו"אמרו לו מת ל� מת וחשב שזה אביו ואח

  .ידע מיהו כלל יצא ידי קריעה

א� א	 חשב והיה בטוח שזה אביו ונמצא שהוא , איזשהו מתעל רק א	 קרע , וכתב שיצא ידי קריעה לאחר כדי דיבור, חלק על הלכה זו – ח"ב

  .כ דיבור לקריעה"כ ידע שזה בנו בת"אא, בנו לא יצא

  

  'סעי� כה

  

אמר רבי שמעו� ב� פזי אמר רבי יהושע ב� . ידי קריעהכ מת לא יצא "ואח, ונתעל� וכמדומה שמת וקרע, מי שהיה לו חולה בתו� ביתו" – גמרא

  .)נדרי	 פז". (כדיבור דמי, אבל בתו� כדי דיבור, לא שנו אלא שמת לאחר כדי דיבור: לוי משו	 בר קפרא

  .פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  

  'סעי� כו

  

ולאחר מכ� אמרו לו , והפסיק האבלות, אביו קיי	ואמרו לו ש, מי ששמע שמת לו מת וקרע וישב שבעה שלושה ימי	  – �"רמב, גאות �"רי

ודינו לא גרע ממי שביטל מקצת מימי השבעה בשוגג או במזיד ואינו צרי� לשבת . כי קרע בשעת חימו	, יצא ידי קריעה, שבאמת מת כבראשונה

  .שבעה מחדש

  .וכ� צרי� לשבת שבעה מחדש. כיו� ששמע שמת לאחר כדי דיבור מהקריעה לא יצא – גאו�

  .ע חוזר וקורע"לכו, כ"שא	 באמת היה חי בפע	 הראשונה ומת אח, �"ז והש"והעירו הט. � שיצא ידי קריעה"פסק כרמב – חברמ

  .מ צרי� עיו�"ומ, � שלא גרע ממי שביטל בשוגג או במזיד"משמע מהרמב, לגבי א	 חוזר ומשלי	 ימי אבלותו – �"ש

  

  'סעי� כז

  

  ".י עגמת נפשקט� שמת לו מת מקרעי	 לו מפנ" – גמרא

  .כדר� שמחנכי	 אותו בשאר מצוות, מקרעי� לו, א	 הגיע לגיל חינו�, אפילו איפה שאי� עגמת נפש – � גאות"רי

  .פסק את דברי הגמרא – מחבר

  .וא	 הגיע לחינו� קורעי	 לו טפח, א	 לא הגיע לחינו� קורעי	 לו קצת מפני עגמת נפש – פרישה

  .+ גאות"פסק את דברי רי – ז"ט
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  ?א	 קט� צרי� לנהוג דיני אבלותה

שקורעי	 בו לקט� שהגיע , שהוא כיו	 קבורה, וכ� הדי� ג	 ביו	 שמועה .מדי� קריעה נלמד שצרי� להתחנ� בכל דיני אבלות – ז"ט, דרישה

  .מי שחולק ואומר שלא קורעי	 לקט� ביו	 שמועה קרובה ש הביא"ובפת. לחינו� מפני עגמת נפש

כ יש מחלוקת הא	 מי שנעשה בר מצוה בימי "וכמו. שאי� עניי� לבטלו מתור, פטור מדיני אבלות – גשר החיי	, רבבהדגול מ, )הכס�' נק(� "ש

  .משמע שבעודו קט� אינו מתאבל כלל. הא	 צרי� להתאבל, אבלו

  

  'כט�'כח פי	סעי

  

  :)שבת קה". (יצא ידי קריעה, פ שחילל את השבת"אע, הקורע על מתו בשבת" – גמרא

א� בקריעה , וזוהי מצוה הבאה בעברה, שש	 גו� המצה אסורה ומתר� הירושלמי? והרי מצה גזולה אי� יוצאי	 בה ידי חובתו בפסח – ירושלמי

ח אכילת מצה "ברור שיצא י, י"ר לרה"כמו שא	 אד	 יעביר מצה מרה, ולכ� יוצא ידי קריעה, אלא האד	 עשה עברה, אי� גו� החלוק אסור

  .באה בעברהואי� זו מצוה ה, במצה זו

  .כי גו� החלוק הוא עברה, לא יוצא ידי קריעה, ממילא נלמד שמי שקרע בחלוק גזול – �"רמב

  .ח"� שא	 החלוק גזול לא יצא י"וכ� את הרמב .שא	 קרע בשבת יצא ידי חובה, פסק את דברי הגמרא – מחבר

  

  'סעי� ל

  

ובאבלות , כי אבלות לחוד וקריעה לחוד, א� קורעי	 עליו, תאבלי	 עליושמת ביו	 השלושי	 ולא כלו לו חדשיו אי� מ קט� – א"� בש	 י"במר

  .שיש לזה אסמכתא מהתורה, הולכי	 לקולא ובקריעה לחומרא

  .לא צרי� לקרוע מספק, מכיוו� שסו� סו� קריעה היא מדרבנ� – �"רמב

  .אי� קורעי	 עליו, קוד	ש א	 מת "� שקט� שלא כלו לו חדשיו ומת אפילו ביו	 שלושי	 וכ"פסק כדעת הרמב – מחבר

  .קורע אפילו קוד	 היו	 השלושי	 ללדתו, כגו� שבעל ופרש, אבל א	 ידוע לנו שכלו לו חדשיו – �"ש

  

  'סעי� לא

  

, "כחול שוויוהו רבנ�"ט שני של גלויות כי "� הביא דעה שיקרע ביו"והר. ט שני של גלויות"אפילו ביו, ט"אי� קורעי	 ביו – �"� ור"רמב, 	"רמב

  .לא פסק כדעה זוא� 

  

  ?הא	 קורעי	 בחול המועד

וכ� קורעי	 על מי שצריכי	 לקרוע בשביל חכמתו או שהוא אד	 כשר או ...אי� קורעי	 בו אלא קרוביו של מת הראויי	 להתאבל עליו" – משנה

  .)כה�:ק כד"מו". (רבו או שעומד עליו בשעת יציאת נשמה

ומה שנכתב במשנה , )'ובי	 וכורק, רבו, ח"ת, על אד	 כשר, בשעת יציאת נשמה על כל אד	(א קורעי	 על כל אחד לפי מה שהו – �"רמב, מרדכי

  .הכוונה בקריעת רשות, שאי� קורעי	 במועד

  .לא קורעי	 כלל בחול המועד אפילו ביו	 קבורה – ה"ראבי

  .א� לא על שאר מתי	, מ על אביו ואמו"נוהגי	 באשכנז לקרוע בחוה – תרומת הדש�

ויקרע אחרי החג ולא ( .ט שני של גלויות"ט ולא ביו"א� לא ביו, מ"� וכמרדכי שקורעי	 על כל מי שחובה לקרוע עליו בחוה"כרמב פסק – מחבר

  )ש"פת –כי זה לא שעת חימו	 , מ"בחוה

ו+ מאד	 כשר כפי ח( .מ על כול	"א� א	 אי� מנהג קורעי	 ג	 בחוה, ד יש לנהוג כ� ולקרוע רק על אביו ואמו"במקו	 שנהגו כתרוה – א"רמ

  )ו שנהגו לקרוע עליו רק בשעת יציאת נשמה ולבכות עליו"א בס"שפסק הרמ

  .מ כלל"כיו	 נוהגי	 לא לקרוע בחוה – ילקוט יוס�, כ� החיי	

  .ימי	 לא יבר�' וא	 עברו ג, "דיי� האמת"יבר� אז , א	 דוחה את הקריעה לאחר המועד – גשר החיי	

  �"ז וש"ט

קורע על , אפילו במקו	 שנהגו לקרוע רק על אביו ואמו, ולאחר המועד יהיה שמועה רחוקה, ועה קרובהמ זו שמ"א	 בחוה – ח"ב .1

בזה נהגו לא , שבזה נוהג אבלות רק יו	 אחד, אבל א	 שמע שמועה רחוקה ברגל עצמו, כי לאחר המועד יהיה פטור מלקרוע ,כול	

  )ב שכ� פסק"� לקמ� בסל"ועיי� ברמב. (לקרוע כלל

 .ט חלק על דבריו"תשובת מהריבו .מ"מ אלא רק לאחר חוה"ע אינו קורע בחוה"אז לכו, שמועה רחוקה שמעמ "בחוה א	 �  ל"רש .2

  

  'סעי� לב
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" אי� קריעה בלא שבעה" ולא נאמר שהיות וכתוב בגמרא, ואפילו א	 תהיה אחר הרגל רחוקה, מ קורע"א	 שמע שמועה קרובה בחוה – �"רמב

אבל כששמע , אלא יקרע כדי� ודי� זה נאמר בגמרא כשמת המת ברגל עצמו שאינו קורע מצד הרגל, ל שלא"קמ, רעוכא� לא נוהג שבעה לכ� לא יק

  .פ שלא יהיה די� שבעה אלא אחרי הרגל"אע, יכול לקרוע, מ"בחוה

  .�"פסק את דברי הרמב – מחבר

  

  'סעי� לג

  

  ".זה גוזל את החיי	 ואת המתי	 הרי, )שמראה כאילו קרע ולא קרע(ההול� בבגד קרוע לפני המת " – גמרא

  פסק את דברי הגמרא כלשונ	 – מחבר

  

  'סעי� לד

  

וכשיבוא לביתו , קורעו ומאחהו, והל� ומצאו שמת, האומר לחברו השאילני חלוק� ואל� לבקר את אבא שהוא חולה: ג אומר"רשב" – גמרא

ואי� מותר , )ו"סט(הרי קרע של אביו ואמו לא מתאחה לעול	 , וקשה. "וא	 לא הודיעו הרי זה לא יגע לו, משל	 לו דמי קרעו ומחזיר לו חלוקו

  ?לו לאחות כא�

  .שהקרע עליה	 מתאחה לאחר שלושי	, דהיינו שהל� לבקר את החולה והוא אחיו או אחותו, יש לשנות את הגירסא בגמרא – ש וטור"רא

אול	 לא הקנה לו לגמרי את , זה רק כדי לא לביישו, שות לקרועולמרות שנת� לו ר, משאירי	 את הגירסא כמו שהיא – �"	 ורמב"רמב, �"רי

  .ולכ� מאחה ונות� לו את הכס� שנגרע מער� החלוק בגלל הקריעה, החלוק

  .ולכ� מאחה ג	 כשקרע כא� על אביו ואמו, �"	 והרמב"הרמב, �"פסק את הגמרא וכהסבר הרי – מחבר

  .לא יצא ידי קריעה, גע וקרעא	 בכל זאת נ, כשלא הודיעו שאסור לגעת בחלוק – �"ש

  

  'סעי� לה

  

  ".אינו רשאי ליטלו ממנו עד שיגמרו ימי האבל, המשאיל לחברו חלוק ליל� לבית האבל" – גמרא

  .פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  ?ש	 לא פסק כ�, ב"שמא ס' מ ס"המחבר סותר את עצמו מחו – א"רמ

אבל כא� השאיל מיוזמתו ורצה לתת לשואל בגד ללכת לבית , ולכ� יכול ליטול ממנו ,מ שיל� ויחזור"כי ש	 המקרה הוא ששאל ע, מ"לק – �"ש

  .עד שיגמרו ימי האבל, ולכ� כל יו	 יש עליו את המצוה ולא יכול לקחת את הבגד חזרה, האבל ויקיי	 מצות ניחו	 אבלי	

  

  'סעי� לו

  

  ".כי נפלו בחרב' שאול ועל ע	 ה ויחזק דוד בבגדיו ויקרע	 על: דכתיב, קורעי	 על שמועות רעות" – גמרא

ברוב ציבור וכמעשה לא אמרו אלא ? והא אמרו לשמואל קטל שבור מלכא תריסר אלפי יהודאי ולא קרע, ומי קרעינ� אשמועות רעות" – גמרא

  ".פ שלא מתו אלא מיעוט"ואע, כלומר שהיו רוב ישראל ש	 ונפלו לפני אויביה	, שהיה

  .פ שמתו מעט"כגו� שנקבצו רוב ציבור להילח	 ושמעו שנגפו אע, רעי	 על שמועות רעותשקו, מרותגפסק את שתי ה – מחבר

  .ה א	 שמעו שהלכו בשבי"ה – א"רמ

  .ולכ� שולל את הקרע רק למחר וכ� מאחה רק למחר, כששמע שמועות רעות שקורע עליה	 צרי� להתאבל יו	 אחד – � בש	 רבנו ירוח	"ש

כפי שנפסק לקמ� , שהרי קריעה על שמועות רעות היא מהקרעי	 שלא מתאחי	 לעול	, �"עצומה על השתמיהה , ש"ותמהו הדגול מרבבה והפת

  .ט"בסל

  

  'זסעי� ל

  

אי� קורעי	 אלא על הש	 : ואמר רב יהודה אמר שמואל. מפי הגוי אינו חייב לקרוע השומע הזכרה: אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

נתמלא כל , א אומר כ�"שא	 א, השומע הזכרה בזמ� הזה אינו חייב לקרוע: חייא' דאמר ר, ייא בתרוייהוח' ופליגא דר, אבל בכינוי לא, המיוחד

ושמע מינה בזמ� , אלא לאו דכינוי? מי גמירי, ואי ש	 המיוחד, אלא פשיטא מגוי?? מי פקירי כולי האי, אילימא מישראל? ממא�. הבגד קרעי	

  ".שמע מינה, בכינוי הא מעיקרא חייב אפילו, הזה הוא דלא מחייב

  .אבל מישראל קורע בי� על ש	 המיוחד בי� על כינוי, ולכ� כששמע מהגוי אינו קורע בכינוי אלא רק בש	 המיוחד, חייא' הלכה כר – � וטור"רמב
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  .ועל גוי לא קורע כלו	, ולכ� רק כששמע מישראל קורע בי� על ש	 המיוחד ובי� על כינוי, הלכה כשמואל – 	"רמב

ושהעדי	 המעידי	 על כ� לא קורעי	 פע	 נוספת כשמעידי	 מה , י בי� על ש	 המיוחד ודוקא מישראל	 שקורע בי� על כינו"פסק כרמב –מחבר 

  .שמעו

  .כי אחרת כל בגדיו יתמלאו קרעי	, על גוי לא קורע כלל – ז"ט

  .כ"וי חייב לקרוע ג� והטור שעל ש	 המיוחד בי� בכתיבתו ובי� בקריאתו על ידי ג"מביא את דעת הרמב – �"ש

שאי�  �"וכתב הש, וכתב שבישראל מומר קורעי	 תמיד כמו כל ישראל ח חלק על זה"והב. בזמ� הזה יהודי מומר דינו כעובד כוכבי	 – א"רמ

  .דבריו מוכרחי	

  

רו� המל� את המגילה אחרי ש': שנאמר, אחת על הגויל ואחת על הכתב, ת שנשר� חייב לקרוע שתי קריעות"הרואה ס: חלבו' אמר ר – גמרא

  ".' ואת הדברי	

. אתא בת נעמיתא בעא למיבלעא. שקליה לטוטפתא אחת אבי סידא. ק	 רבי אבא לאפנויי. רבי אבא ורבי הונא ברבי חייא הוו יתבי" – גמרא

לא , י הכי אמר שמואלואמר ל, והא בדידי הוה עובדא ואתאי לקמיה דרב יהודה? אמר ליה מנא ל� הא. השתא איחייבא ל� שתי קריעות, אמר

  .שאינ	 יכולי	 להציל וכמעשה שהיה ביהויקי	, בכח, דוקא בזרוע, כלומר". אמרו אלא בזרוע וכמעשה שהיה

ודוקא א	 נשר� בזרוע , או תפלי� או מגילה מדברי הנביאי	 והכתובי	 קורע שתי קריעות, ת שנשר�"פסק את הגמרות שהרואה ס – מחבר

  .לוכמעשה שהיה שלא יכלו להצי

  .שהכל תלוי כא� בחלול הש	, 	"נחת� או נמחק בזרוע בי� מישראל ובי� מעכו, ה א	 נקרע"ה – �"ש

  )י חלול הש	"כי זה לא היה בזרוע ע, לכ� אי� לקרוע על תפילי� שנשרפו בטעות בעת מלחמה(

  

  פתחי תשובה

  .ת שנשר� בשבת או א	 שמע ברכת הש	 בשבת"יש להסתפק הא	 יש לקרוע על ס .1

 .יש לקרוע עליה	, "רחו	 וחנו�"נויי	 הנמחקי	 כשמע כי .2

 .קורע עכשיו, א	 ישראל אומר לו ששמע מגוי שגיד� קורע וג	 הישראל השומע שקוד	 לא קרע, פ שהשומע מגוי לא קורע"אע .3

 .לא קורע, מע ממישהו את הגידו�ולכ� א	 שמע ממישהו שש. ג לא כ� ונראה להקל כמות	"	 וסמ"ודעת רמב, קורע, פ שלא שמע הגידו� מהעד או מהשומע"אע .4

 .אי� לעדי	 להזכיר הגידו� בבית הדי� וג	 לא למר שפלוני גיד�, היו	 שאי� דני	 דיני נפשות .5

 .כמו עדי	 שלא קורעי	 שוב בבית הדי�, צ לקרוע שוב"א, ובא שני ואמר שוב שאותו אד	 גיד�, א	 אחד אמר שפלוני גיד� וקרע .6

  ".הפרו תורת�' עת לעשות לה"שהרי ניתנו להיכתב מדי� , שנשרפו ספק הא	 קורעי	 על תלמוד ומדרש .7

  

  'סעי� לח

  

  ".הרואה ערי יהודה בחורבנ	 או ירושלי	 או בית המקדש חייב לקרוע" – גמרא

  .וא	 קרע על ירושלי	 תחילה אינו קורע על השאר, כשרואה את ירושלי	 מוסי� לאחר שקרע על ערי יהודה – �"רמב

  )� שמוסי� קרע על ערי ירושלי	"ולא כרמב( .יר הראשונה ולא על השארקורע רק הע – ש"רא

  .קורע שוב, וכל שעברו עליו שלושי	 יו	 מהראיה הקודמת, וביד ולא בכלי, קורע מעומד וכל הגדי	 שעליו עד לבו – 	"רמב

  .תקסא' ח ס"ע או"ע בשו"וע. פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  

  הדי� למעשה כיו	

  .א� על בית המקדש קורע, קורעי	 על ערי יהודה וירושלי	לא  – אגרות משה

  .וכ� פסק הרב גור� בתורת המדינה, 	"כל עוד יש ש	 כנסיות וקברי עכו, ג	 על ירושלי	 צרי� לקרוע – מנחת שלמה

וכ� אפשר שא	 יחויב ', י נסיעה וכד"כי בקלות יכולי	 להגיע אל הכותל בכל יו	 ע, למעשה הציבור מקל לא לקרוע אפילו על מקו	 המקדש

ל הורה שלא "והרב צבי יהודה קוק זצ. כדלעיל, הע	 לקרוע יתמעטו המגיעי	 לסביבת הר הבית כמו הסברה שביטלו קריעה על יציאת נשמה

  .לקרוע לאחר שחזר שלטו� ישראל בהר הבית לאחר מלחמת ששת הימי	

  

  'סעי� לט

  

ועל שמועות רעות ועל ברכת הש	 , ד"ועל נשיא ועל אב, ועל רבו שלמדו תורה, על אמוהקורע על אביו ו: 	 שאינ	 מתאחי	ואלו קרעי" – גמרא

אמר רב . אבל לא לאחות�, וכול	 רשאי	 לשולל� למולל� וללוקט� כמי� סולמות: ר"ת. ת שנשר� ועל ערי יהודה ועל המקדש ועל ירושלי	"ועל ס

  :)ק כו"מו( ".ובאיחוי אלכסנדרי: חסדא

ואי� לומר שנשלול , כמו שבשאר מתי	 שולל לאחר שבעה, ולא מיד, לשלול וללקוט זה דוקא לאחר שבעה, שמותר למלולמה  – פ הטור"ש ע"רא

  .ולמאי דלא גלי לא גלי ,ולמאי דגלי דדומה לאביו ואמו גלי, כי דיינו שנדמה אות	 לשלילה על שאר מתי	, לאחר שלושי	 כמו באביו ואמו
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ורק באביו ואמו שולל , ברוב מקרי	 אלו שולל למחר ולא צרי� להמתי� שבעה – נמוקי יוס�, ית יוס�פ הב"ש ע"רא, �"רמב, 	"רמב, �"רי

  .לאחר שלושי	 יו	

  .א� לא מתאחי	 לעול	, ללוקט� ולעשות� כמי� סולמות למחרת, לשולל�, שכל אלו הקרעי	 רשאי למולל�, פסק כרוב הראשוני	 – מחבר

  

  ?גד קרועמעשה הקריעה או שיהיה ב: די� קריעה

כ יש חובה "ואח, כי חובת קריעה יש בראשונה, כי העיקר שיהיה בגד קרוע, לא קורע שוב, ד משמע שא	 מחלי� באביו ואמו לבגד קרוע"מסי

  .שיל� בבגד קרוע

  .משמע שמעשה הקריעה עיקר, משמע שא	 החלי� צרי� לקרוע שוב" שבט יהודה"אמנ	 מ

א� לא באביו ואמו ש	 העיקר להראות , כי העיקר הוא מעשה הקריעה, ול להחזיר הקרע לאחוריושבשאר מתי	 יכ, ד מוכח"א בסי"מדברי הרמ

  .בבגד קרוע

והסתפק אולי צרי� . א� לא המעשה עיקר, כי יש חובה שיהיה קרע, ש	 ד� שא	 קרע בשבת יצא ידי קריעה, :)שבת קה" (שפת אמת"חקר זאת ה

  .ש בדבריו"ע, וצרי� ללבוש בגד קרוע, כי אסור ללובשו, תכ� שבבגד גזול לא יצא ידי קריעהויי. וזה לכאורה רק באביו ואמו. להיות קרוע
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  שמא' ס

  

  'סעי� א

  

אי� בית לחברו עושה מחיצה . וא	 אי� לו בית אחר אוכל בבית חברו, )משו	 שלא ילעג לרש(מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר " – גמרא

ואינו מבר� ואינו מזמ� ואי� מזמני	 , ואינו אוכל בשר ואינו שותה יי�, ואינו מיסב ואוכל, חזיר פניו ואוכלמ, אי� לו דבר לעשות מחיצה. ואוכל

כל שמוטל עליו לקברו כמוטל : אמר רב אשי. ש ומ� התפילה ומ� התפילי� ומכל המצוות האמורות בתורה"ופטור מק, עליו ואי� מברכי	 עליו

  :)ק כג"מו, :ברכות יז". (לפניו דמי

ימי	 שאתה עוסק " – תוספות. והעוסק במצוה פטור מ� המצוה, כמו חת� שטרוד במצוה, משו	 טירדא במחשבת קבורתו – י"רש ?למה פטור

  ".בחיי	 ולא ימי	 שאתה עוסק במתי	

י חייב "לרשש, ג	 קבורה וג	 את המצוה, י אחר"היא במקרה שאפשר לקיי	 את שניה או שיכולי	 להיעשות ע י לתוספות"מ בי� רש"הנפק

, ע שתמיד אינו רשאי לקיי	 את המצוות"שמשמע מהשו, ש לקמ� כשהמת מטופל בעיר אחרת"ת ורא"ע לקמ� במחלוקת ר"וע. ולתוספות פטור

  .ופטור זה הוא מדרבנ�

  

  ?פ שהוא פטור"הא	 רשאי לקיי	 את המצוות אע

  .א	 רוצה לבר� הרשות בידו – 	"רמב, י"רש

  .ו לבר�אסור ל – רבנו יונה, תוספות

  .ודחה דבריו, ד שא	 יש מי שיתעסק בקבורתו מותר במצוות"הביא מ – ש"רא

  .יכולי	 אונני	 להתפלל א	 יש מי שיתעסק בקבורה, בגלל שזה בעיא ולא איפשיטא – ה"ראבי

  

, ל בשר ולא שותה יי�ואוכל בבית אחר ולא אוכ, הוא אונ�" מי שמתו מת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו"פסק את הגמרא להלכה ש – מחבר

  .וא	 אי� לו מחזיר פניו ואוכל משו	 לעג לרש, וא	 אי� לו חבר אוכל בהפסק מחיצה ואפילו מחיצה של סדי�

א את דעת "והביא כי. פטור, ואפילו א	 יש מי שיתעסק בצרכי המת, כ לא מבר� ולא מתפלל ופטור מכל המצוות האמורות בתורה"כמו – מחבר

  .צה לענות אמ� ולקיי	 מצוות לא רשאיתוספות שאפילו א	 רו

  .אונ� לא עולה לתורה ולא מצטר� למני� – א"רעק

  

  ט"די� אונ� בשבת ויו

: רב� גמליאל אומר, ובכל המצוות האמורות בתורה, ש ובתפילה"ומבר� וחייב בק) מ"ד –א	 ירצה (ט אוכל בשר ושותה יי� "ובשבת ויו" – גמרא

  ".תשמיש המיטה איכא בינייהו: יוחנ�' אמר ר? מאי בינייהו. התחייב בכול	, מתו� שהתחייב באלו

  .פסקו להלכה כרב� גמליאל – רבנו יונה, ירושלמי

  1.ק"פסקו כת – 	"ש ורמב"רא, �"רי

  

  .חלי	 עליו אנינות משעה שהתחיל ללכת, א	 צרי� להחשי� על התחו	 כדי לעסוק בצרכי המת – טור

כי בירושלמי משמע שהיות וחלה עליו אנינות משעה , ט"הבבלי לירושלמי בדי� אנינות בשבת ויויש שרצו לומר שיש מחלוקת בי�  – ש"רא[

והירושלמי דיבר לעת ערב כשבא , כי הבבלי דיבר על כל היו	 שאי� בו אנינות, א� יש לדחות זאת. חלה עליו אנינות כל השבת והחג, שמחשי�

א� , ולזה התכוו� הירושלמי, חל עליו אנינות, י נכרי"ט ראשו� ע"לקברו בעצמו או ביו ט שני שיכול"ביו, ש"ועוד תר� הרא. להחשי� על התחו	

  .]אי� עליו די� אנינות ואי� מחלוקת בי� הבבלי לירושלמי, ט"פשוט שכשלא קברו בשבת וביו

  

וכ� את דברי הטור שא	 . ג"כר חו+ מתשמיש שאסור בו ולא, )ז"ט(ק שבשבת חייב בכל המצוות וכ� בברכות ותפילה "	 וכת"פסק כרמב – מחבר

  .צרי� ללכת להחשי� על התחו	 רשאי ללכת ונאסר בכל המצוות משעה שמתחיל ללכת

  .ט שני חלי	 עליו דיני אנינות ג	 ברגל"י גויי	 או ביו"ט ע"וכ� כשקובר ביו

  א"רמ

  .שאסור לו להתפלל, לעשות ש	 כי אי� לו מה, רק שלא נהגו כ�, אונ� בשבת הול� לבית הכנסת וג	 בחול אי� איסור – כלבו .1

 )ז"ט. (א� בשבת אוכל בשר, בימות החול, א שתלמיד על רבו המובהק אסור לאכול בשר ויי� כל זמ� שלא נקבר"הביא כי .2

  

לילה ולכ� ב, שאי� דר� לקבור בלילה, ט שני צרי� לקדש"אול	 בליל יו, ט שני חלי	 כל דיני האנינות כי יכול לקברו בעצמו"למרות שביו – ז"ט

  )תקמח' ח ס"או( כ הדגול מרבבה בש	 המג� אברה	"וכ. ל"פ מהרי"ש ע"וכ� הורה מהר. אי� עליו אנינות

                                            
1
 .שלא כדבריה	, ולכ� דקדק הטור לכתוב שאסור בתשמיש ,חייבג ג	 בתשמיש "ולר, רשותשזה  ק בכל המצוות חייב חו+ מתשמיש"שלת, ק"ג ות"יש שרצו להסביר את מחלוקת ר 
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א� , )ויש מחלוקת בי� הבבלי לירושלמי ופסק כירושלמי(ט כלל "ט שני היתה כי הוא סובר שאי� אנינות ביו"ש לקדש בליל יו"הוראת מהר – �"ש

  .ט שני"כ אסור לקדש בליל יו"א, ט שני א	 קוברו"בלי לירושלמי ויש אנינות ביוש שאי� מחלוקת בי� הב"ל כרא"אנ� דקי

  

  הדי� א	 הקרוב היה בעיר אחרת ושמע שמת לו מת

ועליו מוטלת הקבורה ולא עליו , כי ידע שבעלה אחראי לקבורתה, אכל בשר ושתה יי� כי לא היה באותה העיר, ת"כשמתה אחותו של ר – ת"ר

  ".מתו מוטל לפניומי ש"ואי� זה נקרא 

  .דיני אנינות חלי	 אפילו הוא בעיר אחרת – ש"רא

  .שחייב בדיני אנינות אפילו הוא בעיר אחרת, ש"פסק כמו הרא – מחבר

פשוט שהוא , א� באותה עיר, לא חלי	 דיני אנינות וחייב במצוות, שא	 הוא בעיר אחרת ויש מי שיתעסק בקבורתו, ת"ח פסק כר"הב – �"ש

  .אונ�

  .ח נחלקו א	 מתחיל אבלות מיד או מזמ� הקבורה"לנוהגי	 כב – ו�פני בר

  

  פתחי תשובה

 ופסק שנראה להקל. א	 אסור בבשר ויי� או מכיוו� שלא מתאבלי	 עליו אי� איסור בשר ויי�, יו	 או נפל וב� שמונה ימי	 30מסתפק הא	 קט� שמת בתו�  – ברכי יוס� .1

שא	 מת לו ב� תו� שלושי	 יו	 שלא  א כתב"ורעק. ואז חייב ג	 בכל המצוות, "לו מת שהוא חייב להתאבל עליו מי משת: "ע שפסק"באבל וכ� משמע מלשו� השו

  .ע על קריאת שמע ותפילה"וצ, א� יש להחמיר בבשר ויי�, אי� לו די� אונ�, מתאבל עליו

� "ותימה שערבב את טעמי הש. ולא הוי כלועג לרש, מותר לאכול לפניו, וא	 המת שבביתו אינו המת שלו, בבאר היטב כתב שאסור לאכול בבית של המת אפילו בשבת .2

ש "ומחמיר הפת. בפניו אפילו במת אחר � אסור"ולש, לכ� יכול לאכול אפילו כלפי המת שלו, ובשבת אי� חיוב, ז הטע	 שלא יאכל מצד חיוב קבורה"כי לט, ז יחד"והט

 .ל עליו לקברושאסור לאכול אפילו בפני מת אחר שלא מוט, �"לדינא כש

 .אונ� מותר ברוטב של בשר –נודע ביהודה  .3

 .ולא מבר� על הנטילה, חייב בנטילת ידיי	 לפני הפת, פ שאונ� לא מבר� לפני שאוכל"אע .4

אבל , פ בגשר החיי	"וכ. אפילו כל היו	" אשר יצר"כ "יבר� אח, וכ� א	 נפנה לצרכיו, חייב בברכת המזו�, אונ� שאכל ונקבר המת ועדיי� לא התעכל האוכל במעיו .5

 .ואסר לבר� משו	 ספק ברכות להקל, בילקוט יוס� חלק לעיו

 .כי א	 ימנה שליח יצטר� לבדוק בלא ברכה, וחייב האבל להקנות לו חלקו, י אחר"וביתו ייבדק ע, אונ� פטור מבדיקת חמ+ .6

 .כדי שלמחרת יספור שוב בברכה יספור בלא ברכה, ויפסיד ספירת העומר, ויישאר אונ� כל הלילה, א	 מקו	 הקבורה רחוק .7

 .כי פטור אונ� הוא מדרבנ�, יגמור תפילתו, ש או תפילה ושמע שמת לו מת"א	 התחיל ק .8

 .אונ� חייב בכל מצוות לא תעשה .9

 .יש להודיע לקרוב רק לאחר התפילה, א	 יש לו קוברי	 ומת לו מת קוד	 התפילה .10

ש "א� הפת. כי קדיש נאמר לכבוד המת, יכולי	 האחי	 ללכת לבית הכנסת לומר קדיש על אמ	, אמ	 ולאחי	 יש יארצייט על, א	 מתה אשה ויש לה בני	 ואחי	 .11

 .ש כא� שצריכי	 לוותר מפני כבוד המת"כ, ה מוותר בשביל כבוד המת"ואומר שא	 הקב, חולק

 .לאונ� א� לשמש ובסעודת  נישואי� ביו	 חול אסור, ובתנאי שלא יאכל ש	, ט לשמש בסעודת ברית מילה"מותר בשבת ויו .12

אבל ביו	 שקובר , א� זה רק בלילה, ש"תפילה וק, ש שחייב במגילה"א הוסי� שכ"והרמ, ז כתב שיש מי שמתיר"תרצז ס' ח ס"ע או"ובשו. אונ� אסור בבשר ויי� בפורי	 .13

 .ט"פטור ולא עדי� משבת ויו, בו את המת

 .י חולק על זה"והנוב, ה לאונ�"וה, ב"כתב בברכי יוס� שמותר לאכול בשר שנשתייר משבת בשבוע שחל בו ט .14

 .כי זו מצות שמחת החג, ט חייב"א� ביו, בשבת יכול אונ� לאכול בשר ולשתות יי� א	 ירצה .15

שא	 יש , ח כ�"ולפר. שכתב שבשבת יאמר קדיש כשהוא אונ� ז"ולא כט, לא יאמר אלא לאחר קבורה � שקדיש"והוסי� הש, אונ� בחול לא מצטר� לכל דבר שבקדושה .16

 .פ בילקוט יוס�"וכ, מקלי	 לאבל לומר קדיש קוד	 הקבורה – גשר החיי	". כ� החיי	"פ "וכ, ה כא�"ש וה"יכול לקרוא ק, אונ� מי שישתדל עבור מתול

 .י עצמו ואז נוהג ג	 דיני אנינות בו ביו	"ט שני גלויות ויכול לקבור ע"ש דינו כיו"ט שני של רה"	 מינ+ כתב שיו"מהר .17

 .ט"כי אי� כבוד המת דוחה כא� את די� יו, פ שנקבר בו ביו	"חייב בכל המצוות אע, תעסק בקבורתוט כשיש מי שי"ביו .18

  

  'סעי� ב

  

ולא ישלי	 ערבית כי , ש ערבית אלא למחרת בבוקר אחרי הקבורה יתפלל שחרית"לא יתפלל במוצ, מי שמת לו מת בשבת – 	 מרוטנבורג"מהר

  .כי יכול להבדיל עד יו	 שלישי, לאחר הקבורהולעני� הבדלה יבדיל . עבר זמנה והיה פטור

  .צ להבדיל שנפטר ממצוה זו"א – ש"רא

אבל חייב להבדיל לאחר הקבורה עד יו	 , ש לא משלי	 תפילתו לאחר הקבורה בשחרית שתיי	"	 מרוטנבורג שאונ� במוצ"פסק כמהר – מחבר

  .שלישי

  .שהרי היה כבר חייב פע	 בתפילה, למחר שתי	 צרי� להתפלל, ולא התפלל, ש"א	 מת לו מת במוצ – דגול מרבבה

  

פטור מלהשלי	 את אותה התפילה כמו בנידו� דיד� שהאבל פטור , שמי שהתעסק בצרכי ציבור בזמ� התפילה, כתב בש	 הדרישה – ז"ט

  .ומה לי אונס אבלות ומי לי אונס צרכי ציבור, שמעול	 לא התחייב בה, מהתפילה
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כגו� שהוא , א� דוקא א	 הפטור בא מחמת דבר אחר, כ שתיי	"מתפלל אח, ורשת היא שנאנס ולא התפללשהרי הלכה מפ, ז"ותמה עליו הט

כי זה כמו כל אונס , אבל בפטור מחמת טירדא חייב להשלי	, בזה אי� תשלומי�, ומסיבה אחרת כגו� אבלות נפטר, עצמו יכול להתפלל בלי מניעה

  .אחר

כ בצרכי ציבור שנפטר מ� הדי� מהתפילה "משא, כי חייב מ� הדי� להתפלל, ת	 אונס חייב להשלי	וכתב שס, הכס� תר� קושיה זו' � בנק"והש

  .הוי כמו אבלות ופטור, משו	 עוסק במצוה הפטור מהמצוה

  

, וכי לא מבטל שו	 דבר מצרכי מת, כנהוג" עלינו"ימול קוד	 בבית הכנסת קוד	 , ל שמי שיש לו ב� לימול והוא אונ�"הביא בש	 רש – ז"ט

שעדי� שיקבור קוד	 כדי שיוכל לבר�  א"כ בש	 הרמ"והביא אח. שא	 נולד ב� זכר נתרפאה כל המשפחה, ועוד, מ לא יקברו אותו אז"שבכ

כ יקבור כדי לא להפסיד זריזות "ימול בשחרית כנהוג ואח, וא	 לא, כ ימול"יקבור ואח, לבסו� הסיק שא	 אפשר לקבור קוד	 שחרית. ברכות

  .המצוה

  

  תשובהפתחי 

יאמרו כל " מקדש את שמ�"וברכת , שכבר נפטרו מה� קוד	, וא	 עבר חצות לא יאמרו ברכות השחר, שכשמתחילי	 להשלי� עפר לקבר יתפללו שחרית, א"כתב המג .1

  .יאמר את הברכות קוד	 עלות השחר, ט"	 מלובלי� לשיטתו שמכיוו� שאי� אנינות בליל יו"א� כתב מהר. ש"זמ� שלא עבר זמ� ק

שא	 מת לו מת בלילה לפני , וכ� הדי� א� ביו	 חול, כי התחייב כבר בתפילה, ש חייב מחר שחרית שתיי	"א� א	 מת במוצ, א	 מת בשבת פטור מערבית – דגול מרבבה .2

, רגע האחרו� של היו	 ולא קוד	כי החיוב של מנחה הוא ב, לא מתפלל ערבית שתיי	, א� א	 מת לו מת קוד	 מנחה ולא התפלל, יתפלל שחרית שתיי	, שהתפלל ערבית

 .כי מיד בצאת הכוכבי	 מתחייב, וייתכ� שבערבית שאני. ואז היה פטור מ� הדי�

ש שכלל לא צרי� "ואת הרא, מצרפי	 את שיטת הסוברי	 שאונ� הרוצה לקיי	 מצוות יכול(אינו מבדיל שוב אחר קבורה , ש"אונ� שלא ידע שהוא אונ� והבדיל במוצ .3

 )להשלי	 את ההבדלה

, א לכתחילה"ש דעה החולקת ואומרת שיקבור קוד	 כפי שכתב הרמ"והביא הפת, שימול קוד	 הקבורה, ז ג	 במילה שלא בזמנה"פוסק כט" תשובה מאהבה"ת "בשו .4

  .בזמ� שהאב הוא המוהל

  

  'סעי� ג

  

  ".אוכל בשר ושותה יי�) כתפי	(נמסר לרבי	 " – גמרא

ולכ� מותר לאכול בשר ולשתות יי� , בורה וברגע שנמסר לה	 אינו מוטל עוד על האבל לקברוכלומר שהיו חבורות שאחראיות על הק – �"רמב

  .ש שחייב בשאר מצוות"וכ, בבית אחר אפילו קוד	 שהוציאוהו מביתו

, ובהמשמע שא	 מדובר בעיר קר אול	 מדברי רבנו יונה. הא	 זה דומה לנמסר לכתפי	, מסתפק א	 הול� ע	 המת בספינה או בעגלה – מ"הגה

  .זה שנוסע עמו מותר בבשר ויי� עד שיגיעו לעיר קרובה, כגו� מהל� שני ימי	, אבל בעיר רחוקה, עדיי� יש עליה	 די� אנינות כל הדר�

  .פ שלגבי קדשי	 האנינות היא כל היו	 אפילו לאחר קבורה"אע, ברגע שנקבר המת מתבטלת האנינות – ג"סמ

מותרי	 , כ� במקו	 שנוהגי	 שהכתפי	 מוציאי	 את המת והקרובי	 לא מתעסקי	 בו יותרול, �"פסק את הגמרא להלכה וכרמב – מחבר

� "המחבר השמיט את די� הרמב. (ולא חל עדיי� די� אבלות, אפילו קוד	 שהוציאוהו מהבית) ש באשר מצוות"וכ –ש "פת(הקרובי	 בבשר ויי� 

החמיר שחל איסור זה ג	 על אלו שלא  �"אול	 הש, חל רק על מי שקוברשאיסור זה  ז"וכתב הט. �"וקשה להקל נגד הרמב, שיאכל בבית אחר

  )קוברי	

למקו	 רחוק מהל� יומיי	 שדי� , יש לחלק בי� מקו	 קרוב שדי� אנינות חל, פסק את דברי רבנו יונה שכשנושאי	 את המת מעיר לעיר – א"רמ

  .אנינות לא חל

  ).כתבי	, א"רעק(חוזר די� אנינות , וכשמגיעי	 לעיר. ימי	 את שאר המצוותפ שמקי"מ אסורי	 בתשמיש המיטה אע"מ –) כתבי	( א"רעק

  .וכשמגיע הארו� נעשה אונ� עד הקבורה, כל הימי	 שבינתיי	 אי� לו די� אונ�, ה א	 מביאי	 את המת לעירו לאחר כמה ימי	"וה – פני ברו�

ולכ� נוהגי	 לחכות עד אחרי הקבורה ורק אז , מסירה לכתפי	במקו	 שהולכי	 ע	 המת לקברו לא מהני  – בש	 נודע ביהודה פתחי תשובה

  .נוהגי	 דיני אנינות עד לאחר הקבורה, פ שהקרובי	 מסרו את המת לחברא קדישא"ולכ� בימינו אע, להתפלל

  .ברגע שנמסר לחברא קדישא יש להתפלל –) 'ק ד"עא ס' ס( ב"מ

א� האבלי	 הנשארי	 בבית פוסקי	 האנינות כשמוציאי	 את המת , יי	 מצוותי שרק לאחר הקבורה יש להתפלל ולק"הלכה כנוב – גשר החיי	

ש "וכ� יש לנהוג א	 עובר זמ� ק. ע להחמיר על עצמ	 ולהתפלל קוד	"מ רשאי	 כו"ומ. ומתחילי	 באבלות לאחר סתימת הקבר, מהבית

  .פ בילקוט יוס�"וכ, ותפלה

  

  'סעי� ד

  

אי� זה נקרא , שמכיוו� שלא נותני	 לה	 לקברו, אי� אנינות חלה על הקרובי	, אצל השר ומתמי שתפוס  – רבנו יונה, מרדכי, ש"רא, �"רמב

וכ� מי שנהרג בדר� או , אי� אנינות עליה	, ה א	 הקרובי	 בתפיסה"וה, כי לא התייאשו מלקברו, וג	 אבלות לא חלה עליה	, מוטל לפניו

  .לו שבעה ושלושי	 משעה שהתייאשו מלקברווימנו , שגררתו חיה אי� על הקרובי	 לא אנינות ולא אבלות
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ולכ� אי� סכוי שיתפשרו , כיו� שש	 היתה הגזרה לא לקבור מחמת שנאה ולא מחמת ממו�, ואי� זה דומה להרוגי ביתר שחלה עליה	 אבלות מיד

  .ולכ� לא נחשב כאילו התייאשו מלקברו, יתכ� שהשר יתפייס בממו�, א� במקרה דנ�, והאבלות חלה מיד

  .פסק את דברי הראשוני	 – מחבר

. לנתפס מחמת שנאה כמו הרוגי ביתר שנוהג די� אבלות מיד, פסק את החילוק בי� לא נית� להיקבר מחמת ממו� שאי� די� אנינות ואבלות – �"ש

  )כי לא מוטל עליה	 לקברו, אנינות אי�(

  פתחי תשובה

א� ג	 במת בתפיסה יש תקנה . שלא נית� רשות לקברו כלל, מיד ואי� זה דומה למקרה דיד� שעות חל אנינות 48מקו	 שיש בו חוק לא לקבור עד  – נודע ביהודה .1

א� אבלות , י שאי� די� אנינות כי זה נקרא סתימת גולל"נצר� דעת רש, י שיטהרוהו ויכינו תכריכי	 וישימו את המת בארו� וא	 ימסרו אותו לכתפי	"ע, להתאבל מיד

  .מ אחרי הקבורה"תתחיל בכ

כי לא , יתפלל מנחה, כי לא קוברי	 ביו	 שישי שעתיי	 אחרי חצות, שיקבר רק ביו	 ראשו�, יד אליהו כתב שמי שמת לו מת ארבע שעות אחרי חצות יו	 שישיבתשובת  .2

  .י לעיל"פ הנוב"ויש לו די� אונ� ע, ש חלק ופסק שלא יתפלל"א� הפת, מוטל עליו לקברו

  .בגלל השבת, טע	 של כבוד המתשכא� אי� את ה, פסק כיד אליהו – גשר החיי	

  

  'סעי� ה

  

  .ואפילו תשמיש המטה, כל זמ� שהוא אונ� הוא מותר בכל הדברי	 שהאבל אסור בה	 – � גאות"רי, 	"רמב

, ולכ� אסור ג	 בתשמיש, תפילי�, שאלת שלו	, תספורת, שמחה, סיכה, כמו רחיצה, מקצת דיני אבלות כ� נוהג בהיותו אונ� – �"רמב, רבנו פר�

  .כי מעסקי המת זה ללכת מעיר לעיר, ולא מעט� ראשו, לא כופה מיטה, � מותר בנעילת סנדלא

  .ובשאר מותר, אונ� אסור בבשר ויי� ובתשמיש המטה – תוספות

  .אבל לא יושב או יש� על המטה אפילו כפויה. פסק שאונ� מותר בנעילת סנדל ולא כופה מיטתו ולא עוט� ראשו – מחבר

  .	"כרמב – ערו� השולח�, א"גר. �"כרמב – ש"תפ ?כמי פסק המחבר

  .המנהג כיו	 לשבת על כסא וליש� על מיטה – גשר החיי	. אסור – ילקוט יוס� ?הא	 מותר לשבת על כסא

  .אבל מותר לצאת מביתו, תספורת ומלאכה, שאלת שלו	, סיכה, א שאסור ברחיצה"והביא כי, ש שאסור בתשמיש המטה"וכ – א"רמ

לא כופה מיטתו ולא מעט� , ומותר רק בסנדל, שהכל אסור, פ הילקוט יוס�"וכ. א"ואי� מחלוקת בי� המחבר לרמ, ר סובר כ�ג	 המחב – ש"פת

  .ראשו

  

  'סעי� ו

  

". זה משמר וזה קורא, היו שניי	. ומכל המצוות האמורות בתורה, ש ומתפילה ומתפילי�"פטור מק, פ שאינו מתו"המשמר את המת אע" – גמרא

  ).ברכות יח(

 .מפני שעוסק במצוה פטור מ� המצוה, פסק את דברי הגמרא – מחבר
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  שמב' ס

  

מכניס את המת לחדר ואת החת� ואת , ומת אביו של חת� או אמה של כלה, שאפה פתו וטבח טבחו ומזג יינו, מי שהכי� כל צרכי חופתו" – גמרא

ואי� מונעי	 תכשיטי� מ� הכלה כל , האנשי	 והיא ישנה בי� הנשי	וכל אות	 הימי	 הוא יש� בי� . ובועל בעילת מצוה ופורש, הכלה לחופה

לא שנו : אמר רפר	 בר פפא אמר רב חסדא. אבל איפכא לא, דליכא איניש דטרח להו, ודוקא א	 אביו של חת� או אמה של כלה. שלושי	 יו	

  :)כתובות ג". (מזדב�, ג בשר"אבל לא נת� מי	 ע, ג בשר"אלא שנת� מי	 ע

ולאחר , ולכ� כונס, כי א	 יקברוהו יחול עליו אבלות ונאסר בתשמיש עד לאחר השבעה, סי	 את המת לחדר כדי שלא יקברוהומכני – י"רש

  .ד יו	"ואסורי	 בייחוד כל י, כ שבעת ימי אבלות"ואח, ונוהג שבעת ימי משתה, כ קוברי	 את המת"ואח, שכונס הויא ליה כרגל

  

  ?דאורייתא ולכאורה קשה לשיטות שאבלות יו	 ראשו�

  .א� לא עוסק בענייני שמחה, ולכ� לא עושה מעשה אבלות, עקרו חכמי	 בשב ואל תעשה – �"תרו� הר

  .שזה שיי� רק במיתה וקבורה באותו יו	, ולכ� אי� אבלות יו	 ראשו� דאורייתא, פורש בלילה וקובר את המת למחרת – ש"תרו� הרא

  

  ?מהי רמת הייחוד שנאסרי	

  .ובמיני פרישות, אול	 אסורי	 בייחוד בי� ביו	 ובי� בלילה, אחת או עליו או עליהצרי� שמירה  – ש"רא

, הצעת המיטה, וכ� מותרי	 ביו	 במזיגת הכוס, וביו	 מותרי	 להתייחד, אול	 רק בלילה, צרי� שתי משמרות ג	 לאיש וג	 לאישה – ד"ראב

  .� הודה לדבריו"והרמב. חבוק ונשוק

  

  ?מתי ימנו שבעה ושלושי	

שהרגל , ואי� זה דומה לקובר מתו ברגל, ולא משבעת ימי המשתה, מני� שבעה ושלושי	 אינ	 מוני	 אלא משבעת ימי האבלות – ש"רא, �"ברמ

אול	 כא� בשבעת ימי , כי ברגל אסור בגהו+ ובתספורת שה	 חלק מגזרות האבלות, פ שיושב שבעה לאחר המועד"אע, עולה למני� שלושי	

  ".מל� ביפיו תחזינה עיני�"משו	 , ספורתמותר בגהו+ ות, המשתה

  

כ ויפסיד מה "וצרכי חופתו יתקלקלו ואי� מי שיכי� לו אח, שמי שהכי� צרכי חופתו ומת אביו של חת� או אמה של כלה, פסק כגמרא – מחבר

פורש כי אונ� אסור , )מ כא� משו	 פסידא הקלו"מ, פ שאונ� אסור בתשמיש המיטה"אע – �"ז וש"ט(בועל בעילת מצוה , מתחת�, שהכי�

שצרי� שתי משמרות שהוא יש� בי� , ד"וכראב, כ נוהג את שבעת ימי האבלות"ואח, ונוהג אבלות בצנעא, ונוהג שבעת ימי משתה, בתשמיש

שנוהג , ש"� וכרא"ופסק עוד כרמב). מ פורש בגלל ד	"כי בבתולה בכ, רק בבעולה – �"ש. ה בבתולה"ה – ז"ט(האנשי	 והיא ישנה בי� הנשי	 

  .כי בשבעת ימי המשתה מותר בגהו+ ותספורת, לעני� שלושי	 משבעת ימי האבלות ולא מרגע הקבורה

וא	 אינ	 . היינו או היא בי� הנשי	 או הוא בי� האנשי	, וצריכי	 שמירה אחת, שאסורי	 בייחוד בי� ביו	 ובי� בלילה, ש"פסק כרא – א"רמ

  .ד שבלילה צרי� שתי שמירות וביו	 מותר לגמרי"א את דעת הראב"יא כיוהב. ישני	 בחדר אחד אי� צריכי	 שימור כלל

  .קט� אצל החת� וקטנה אצל הכלה ואי� מתייחדי	 כלל זה בלא זה תוכתב שהמנהג הוא לקח

קור וחכמי	 יכולי	 לע, כי אבלות יו	 ראשו� לחלק מהפוסקי	 דאורייתא, � לא ינהג ביו	 הראשו� של שמחתו שמחה יתרה"לדעת הר – �"ש

כ יכול "א, כ מדרבנ�"שצט שאבלות יו	 ראשו� ג' שמכיוו� שנפסק בס, א� מסיק להלכה, דבר מהתורה רק בשב ואל תעשה א� לא בקו	 עשה

הוי , וא	 לא יעשה כ�, וחייב להיות מכובד, כי הוא דומה למל�, ולכ� מותר בגהו+ ותספורת כל שבעה, כ"להתעסק בענייני	 שבשמחה גדולה ג

  )ח שאסר גהו+ ותספורת"ולא כב! (סיאאבלות בפרה

  

  )�"מובא בש( ?איזו אבלות נוהג בצינעא

כי מה שאסרו , ידיו ורגליו התירו, מזיגת הכוס והרחצת פניו, אבל הצעת המיטה, כל מה שאסרו בשבעת ימי המשתה זה תשמיש המיטה �  ד"ראב

  .לכ� די לנו במה שהחמירו לנו, ותר בתשמישומצד הדי� היה מ, בתשמיש זה חומרא בגלל שהקלו לו לשמש בעודו אונ�

  ידיו ורגליו, ש שאסור למזוג כוס ולהציע המיטה ולרחו+ פניו"כ, מאחר שאסור לישו� עמה – ר אברה	 ב� אסמעל"ה

  

  ?מ לאחר בעילת מצוה מותר להתייחד ג	 בנידו� דיד�"הא	 כיו	 שפורשי	 ב

  .שיש לנו כח להקל ולא להחמיר, מ אי� לנו להקל בזה"מ, ומותר בייחוד, דותפ שכיו	 פורשי	 אחר בעילת מצוה בגלל ד	 נ"אע – ז"ט

  .מותר לייחד, שאסורה בכל מקרה משו	 ד	 נדות, אבל בתולה, מדבר על בעולה, כל מה שכתוב לעיל שאסור בייחוד – �"ש

  

  )ו שיכול למכור מה שהכינו ואי� הפסדכ א"היינו שיש מי שיכי� את צרכי החתונה אח( ?כלה או אמו של חת� שלמה הדי� כשמת אביה 

כ נוהג שבעת ימי אבלות ולאחריה	 את "ואח, ובועל בעילת מצוה ופורש, מכניס את המת לחדר ואת החת� ואת הכלה לחופה – � גאות"רי, ג"בה

  .שבעת ימי המשתה

ולא , מיד אחרי השבעה �"	 ולרמב"לרמב, יו	 שלושי	 ש"לרא ?וכמה זמ� ימתי�. כ עושה חופה ובועל"ורק אח, קובר מתו מיד – ש"רא, �"רמב

  .הטריחו אותו להמתי� עד שלושי	 יו	
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  .כ עושה חופה ונוהג שבעת ימי משתה"נוהג שבעת ימי אבלות ואח, 	 שקובר מתו מיד"פסק כרמב – מחבר

  

א� פסק , לדמות די� זה לנידו� דיד�וביו	 שבת מתה אמה של כלה והיו כאלו שרצו , מביא מעשה בבתולה שנישאה בליל שבת ולא נבעלה – ז"ט

לכ� ש	 לא , וכל מה שהותר בתשמיש אצלנו זה בגלל הפסד הסעודה, ואי� עניי� של פסידא, כי ש	 כבר נעשתה הסעודה, ז שזה לא דומה כלל"הט

כי אחרת תאסר על , רגלולא נאמר שהיות והחופה חלה עליה זה נחשב כ, א� את מני� השבעה תתחיל מיד, תבעל אלא לאחר שבעת ימי האבלות

  .כ תבעל"ואח, לכ� תתחיל מיד אחר בשבת בשבעה. ד יו	"בעלה י

והקשה , כ את שבעת ימי האבלות אפילו א	 מתה אמה של כלה לאחר כסוי ההינומה"שתעשה קוד	 שבעת ימי המשתה ואח הדרישה פסק

  :ז עליו שלוש קושיות"הט

  .הינומה חתני	 שברו את השידו�כי ראינו שאחרי כסוי ה, כסוי הינומה זה לא חופה .1

כשאי� , ולכ� אפשר להתחיל שבעת ימי אבלות ג	 א	 בעל, כ עושה שבעת ימי אבלות"ג סובר שכשמת אביה של כלה בועל ואח"הבה .2

 .פסידא

כי לדעת , לא יעשה ביו	 הראשו� שמחה גדולה, � כתב שכשמת אביו של חת� או אמה של כלה שנוהג קוד	 שבעת ימי משתה"הר .3

, ואי� לפי הדרישה. יכולי	 חכמי	 לעקור דבר מהתורה בשת ואל תעשה א� לא בקו	 עשה, ברי	 אבלות יו	 ראשו� דאורייתאהסו

 !בקו	 עשה, יתירו לעשות שבעה ימי משתה ברישא

יעשו קוד	 את ) להז שסעדו א� לא נבע"אביה של כלה או אמה של חת� ובנידו� דיד� של הט(שכל חופה שאי� בה הפסד , ז להלכה"לכ� מסיק הט

  .הכס�' � בנק"פ הש"וכ. כ את שבעת ימי המשתה"ימי האבלות ואח

והורה ג	 לאשכנזי	 . ח"פ בגשה"וכ, כ ינהג שבעת ימי אבלות"ואח, יסיי	 את שבעת ימי המשתה, א	 מת לו מת בתו� שבעת ימי המשתה

אבלות ד� . (ויש מתירי	 א� בעילת מצוה, פסק לספרדי	 כדרישהבשדי חמד . ימי המשתה א	 עברו כבר יו	 או יומיי	 ולא בעל 7להשלי	 את 

  )רטז

  

  פתחי תשובה

  .יכנוס, אפילו א	 מת לו א	 ולה אב בגלל פסידא דידה .1

שאי� מי א� בחכמת אד	 פסק כגמרא במקו	 הפסד מרובה כ, פ גשר החיי	"וכ, הכס�' כ בנק"וכ. כי יש מי שיכי� את הסעודה, כיו	 אביו ואמו נחשבי	 כשאר קרובי	 .2

 .שיטרח

כל כבודה בת "כי , כא� לא, פ שבכל רגל הולכי	"ואע, כי זהו רגל שלה, לא תל� ללוויה אחרי המת, נוטה למות שמצווה לעשות נשואי� לבתו ומת אחרי בעילת המצוה .3

אבל א	 . אביה צווה לעשות לה נשואי� וודאי מוחלשמכיוו� ש, ועוד. תנהג שבעת ימי אבלות, ולאחר שבעת ימי המשתה, וא	 תל� הוי אבלות בפרהסיא, "מל� פנימה

 .משמע שהול� ללוויה, קרה ארוע כזה לחת�
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  שמג' ס

  

  'סעי� א

  

לאו שכבא איכא , אמר בשמתא ליהוו הנ� אינשי. שמע קל שיפורא דשכבא וחזי להנ� אינשי דעבדי עבידתא. רב המנונא איקלע למתא" – גמרא

  :)ק כז"מו". (חבורתא איכא: אמרו ליה! ?במתא

  :)כתובות מו". (אפילו עני שבישראל לא יפחות משני חלילי	" – גמרא

  :)י כתובות מו"רש. (שיבואו לכבדו, באמצעות השופרות מכריזי	 עליו – י"רש ?למה שופרות

  .הכרזה על הפטירה וההספד – )ש	(ד "רי' תוס         

  .לבל ישלוט בה	 מלא� המוות – )ב/שמות קצו(זוהר          

  ...".ובאו האובדי	, ביו	 ההוא יתקע בשופר גדול: "שהשופר מסמל את תחית המתי	 והגאולה השלמה שכתבו יש

  

מותרת , אותה חבורה שאינה יומה, וא	 יש חבורות, כל בני העיר אסורי	 במלאכה, א	 אי� חבורות להוציא את המת – ש"רא, תוספות

  .ו כול	 בטלי	אבל בשעת הוצאת, וכל זה שלא בשעת הוצאתו. במלאכה

  .חייב נדוי, )דואג לו עד שיהא לו כל צרכו(שכל הרואה מת ואינו מלווהו , מכא� נלמד – �"רמב

  .ואי� הבדל, א� לא משמע חילוק זה בגמרא, רצה להעמיד את דברי הגמרא במת מצוה – � גאות"רי

שא	 יש חבורות בעיר שכל , ש ותוספות"וכרא, חייב נדוי� שמי שרואה מת ולא דואג לו כל צרכו "וכ� כרמב, פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  )ב"שסא ס' ס. (הכל בטלי	, אבל בשעת הוצאתו, וכל זה שלא בשעת הוצאתו, אחת מעסקת במתי	 ביומה מותרת במלאכה כשאינה יומה

  

  'סעי� ב

  

  ".אבל בעיר גדולה שואלי	, בכפר קט�, א"בד. אי� שואלי	 שלו	 זה לזה והמת בעיר" – אבל רבתי

  .בבית הקברות אי� שואלי	 כשיש ש	 מת עד לאחר קבורה – תרומת הדש�

  .א מותר"ומחו+ לד, אמות של מת' ג	 כשאי� ש	 מת אסור לשאול שלו	 בתו� ד – כלבו, תוספות

  .פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

  .א מהקבר"י� מת שואלי	 ברחוק דשכשא, וכתוספות, ד שאי� שואלי	 לשלו	 בבית הקברות כשיש ש	 מת"פסק כתרוה – א"רמ
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  שמד' ס

  

  'סעי� א

  

  :)שבת קה". (אינו מארי� ימי	 וראוי לקברו בחייו, וכל המתעצל בהספדו של אד	 כשר, מצוה גדולה להספיד את המת כראוי" – גמרא

  .משמע שצרי� לצווח על המתי	', האנק דו	'מזה שנאמר ליחזקאל  – ירושלמי

  ".כ� נפרעי	 מ� הספדני	 ומ� העוני	 אחריה	, נפרעי	 מ� המתי	כש	 ש: ג"אמר רשב" – גמרא

  ...".מתלמידיו של אהר�, הי עניו, הי חסיד: כשמת הלל הזק� אמרו עליו" – גמרא

  

  .כ� נפרעי	 מ� הספדני	 שמגזימי	, שכש	 שנפרעי	 מהמתי	 על חטאיה	, ג"כוונת רשב – ערו�

  .זה גור	 רעה ג	 למתי	 עצמ	, י� בושכשמספידי	 על מת מה שא, ג"כוונת רשב – ש"רא

אלא רק מידות טובות , א� לא יותר מדי, שמצוה להספיד על מת ולהרי	 קולו ולהרבות בכיה ולהזכיר שבחו, פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  .רעה לעצמו ולמתי	 ומי שמזכיר יותר מדי גור	.  וחכ	 או חסיד מזכירי	 חכמתו וחסידותו. וא	 אי� לו לא יזכיר כלו	, שלו ועוד קצת

ודאי שלא היה , שא	 לאד	 היה מזדמ� לעשות את המצוה בהידור יתר, ז"ומסביר הט? מה לי הרבה מה לי קצת, לכאורה א	 זה שקר – ז"ט

  .ולכ� אנו יכולי	 להספידו כאילו עשה זאת, מחמי+ זאת

  

  'סעי� ב

  

  ".אתא כולי עלמא, י אי משו	 יקרא דידהאי משו	 יקרא דיד: אמר. רפר	 ספדיה לכלתיה בבי כנישתא" – גמרא

  ".ג לאמו של ב� זזא הספד גדול"ספדיה ר" – גמרא

  .שמספידי	 נשי	 כמו אנשי	, פ הגמרות"פסק ע – מחבר

  .נספדות בי� אנשי	 וחכמי	 – א"רמ

  

  'סעי� ג

  

, בא אביה וקוברה, וא	 לא רצה בעלה ,)בשכר(מספיד על אשתו , )היינו ששוכרי	 מקוננות להספיד(במקו	 שמספידי	 בשכר  – אבל רבתי

  .כ"ומוציא ממנו בע

  .פסק את הברייתא באבל רבתי להלכה – מחבר

  

  'סעי� ד

  

: יהודה אומר משמו' ר, עשירי	 בני חמש, עניי	 בני שלוש: ישמעאל' מאיר משו	 ר' ר? קט� ב� כמה שני	 יהיה שמספידי	 עליו: תניא" – גמרא

  .יהודה' והלכה כר. ועשירי	 בני שש, עניי	 בני חמש

כי בזמ� שה	 בני אבל אומרי	 עליה	 , ואי� לזה קשר לגמרות אלה, צדוק הדי� אומרי	 משעברו עליו שלושי	 יו	 – ש"� ורא"רמב, רב האי גאו�

  .צדוק הדי�

וכרב האי , עשירי	 ב� שש ,)י"רש(שעניי	 מצטערי	 יותר במות בניה	 , שקט� עני ב� חמש מספידי	 אותו, יהודה' פסק את הגמרא וכר –מחבר 

  .גאו� שצדוק הדי� אומרי	 מגיל שלושי	 יו	

  .ה"שנג ס' חודש שיוצא במיטה כדלקמ� בס' אומרי	 צדוק הדי� רק מגיל יב – א"רמ

  .ק לובלי� נוהגי	 לומר צדוק הדי� וקדיש החל מגיל שלושי	 יו	 וכ� ראוי לנהוג"בק – �"ש

  

  'סעי� ה

  

  .בני חכמי	 כבני מלכי	 לעניי� שמוסיפי	 קצת על שבח מעשה מעשיה	, חכמי	בני עשירי	 כבני  – אבל רבתי

  .משו	 כבוד אבות	 –� "ש. פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

  

  'סעי� ו

  



 25

  .יויוצא במעשה קרוב, וא	 אי� מעשי	 לאבותיו, יוצא במעשי אבותיו, אי� לו מעשי	, תינוק שיודע לישא ולית� יוצא במעשה עצמו – אבל רבתי

  .פסק כברייתא – מחבר

  

  'סעי� ז

  

  .שעולה עמו ואינה יורדת עמו, בי� בכבוד בעלה, הכלה יוצאת בי� בכבוד אביה – אבל רבתי

  ".בי� במעשה אביה בי� במעשה בעלה"ולשונו , פסק את דברי הברייתא – מחבר

  

  'סעי� ח

  

  .	 והעבדי	 אי� מתעסקי	 עמה	 לכל דברוהגויי, המחות� ומסורס והנפלי	 וב� שמונה וב� ותשעה מת – אבל רבתי

  .אבל לצרכי מיטה וקבורה מתעסקי	, אי� מתעסקי	 להספיד וללוות – טור, �"רמב

  .שלצרכי מיטה וקבורה מתעסקי	, �"והוסי� הש. � שלכל אלו אי� מתעסקי	 להספיד וללוות"פסק את הברייתא וכרמב – מחבר

  

  'י� 'סעיפי	 ט

  

רבי נת� : ש"ת. נ לאפוקי יורשי	"א, דאמר לא תספדונה להאי גברא? מ"למאי נפק. רא דחיי או יקרא דשכביהספדא יק: איבעיא להו – גמרא

זהו סימ� יפה , מת לא נספד ולא נקבר או שחיה גוררתו או שהיו גשמי	 מזלפי	 על מטתו, סימ� יפה למת שנפרעי	 ממנו לאחר מיתה: אומר

  )למה מתכפר לו בביזיונות אלו, קרא דשכביא	 זה לא י. (מ"ש, מ יקרא דשכבי הוא"ש. למת

הרי זה סימ� שהוא רשע , כי א	 לא נקבר כראוי, א� ודאי שנקבר כראוי, ה	 בדר� לקבורה, מסביר שכל הדברי	 שה	 סימ� יפה למת – �"רמב

  .גמור

  

שא	 צוה לא , וכ� פסק, דשכבי כי זה יקרא, מוציאי	 בעל כרח	, שיורשי	 שאינ	 רוצי	 לפרוע שכר הספדני	, פסק את הגמרא – מחבר

  .כי שמא יפליגו בשבח	 יותר מדי וזה גור	 רעה למת, שומעי	 לו, להספידו

  .ב"שמח ס' כ אפילו מבניו לא מוציאי	 להספידו כדלקמ� בס"שאל, דוקא כשירשו ממו� מהמת – �"ש

, חודש ישמע בקול	' א	 צוו האב או הא	 לא לנהוג יבש, �"והדגיש הש. אי� שומעי	 לו, אבל א	 צוה שלא לשבת עליו שבעה ושלושי	 – א"רמ

  )פ רבנו ירוח	"ע. (מצוה לקיי	 דבריה	, כי משו	 כבוד	

שא	 הספד הוא כבוד , ונחלקו בזה לגבי מאבד עצמו לדעת, רבנו ירוח	 הסתפק הא	 הספד הוא כבוד החיי	 או כבוד המתי	 – א"רעק

כ תמה "וא, 	"ע פסק כרמב"השו. �"זה משו	 כבוד החיי	 מתעסקי	 בו וכ� פסק הרמב א� א	, 	"וכ� פסק הרמב, אי� מתעסקי	 בו,המתי	

כי הספד הוא , ואמר שג	 בשבעה ושלושי	 שומעי	 למת, ש חלק על זה"ואכ� הפת. �"א שאי� לשמוע לדבריה	 כרמב"א אי� פסק כא� הרמ"רעק

  .משו	 כבוד המתי	

  

  פתחי תשובה

, עמד וספד, פ שציווה שלא יספידו אותו"שאע, י"י בהספידו את הפנ"וכמו שאמר הנוב, המיקל שלא לשמוע לצוואתו לא הפסיד ,גדול הדור שמת וציווה שלא להספידו .1

  .אבל שלא בפניו שומעי	 לו שלא להספידו כלל, ז בפניו"וכ. וממעטי	 בשבחיו ומדברי	 בהתעוררות, נהוג בזה להספידו בקצור – גשר החיי	. ג"כי הוא רשכבה

 .ח השני"לא ימעטו בהספד מפני כבוד ת, בעיר ששונאי	 אחד את השני ומת אחד מה	 ח"שני ת .2

 .שומעי	 לו, מי שציווה לבנו שלא יאמר עליו קדיש .3

א�  .יש לשמוע בקול	, כי כיוו� שזה ג	 מפני כבוד המתי	, א שג	 שבעה ושלושי	 אפשר לשמוע למת א	 ציווה שלא ינהגו במותו"ת שבות יעקב חולק על הרמ"בשו .4

 .א בזה"א שג	 הוא חלק על הרמ"ועיי� לעיל במה שצטטתי בש	 רעק. א"ת תשובה מאהבה פסק כרמ"בשו

  

  'סעי� יא

  

, אבל להכות על בשרו מותר. אסור לתלוש שערות על המת אפילו שערה אחת במקו	 העיניי	 אחד האיש ואחד האשה בי� ביד בי� בכלי – �"רמב

  .פ שהד	 שותת"אע

  .ומכוו� על התורה והמצוות שבוטלו, כ זה גדול בתורה שנפטר"אא, אסור בכל עניי� – ש"רא

  .ש"ע, קפ' פסק את  ההלכה הזו בס – מחבר

  

  'יג�'סעיפי	 יב
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, ה	 יושבי	 וקוראי	, אי� המת מוטל לפניה	. ש"ז שהמת מוטל לפניה	 נשמטי	 אחד אחד וקוראי	 ק"כ, הע	 העוסקי	 בהספד" – גמרא

  .)ברכות יט". (' ר מלפני� וכו"ואומר יה, והוא מצדיק עליו את הדי�, 	 עומדי	 ומתפללי	ה. והאונ� יושב ודומ	

  .א� מכא� ואיל� ג	 ה	 חייבי	, ודוקא ביו	 הראשו�, ש"אבל החזני	 והספדני	 פטורי	 מק, די� זה דוקא בע	 שבא לשמוע את ההספד – טור

  .ש בי� לתפילה"אבל את ההספד מפסיקי	 בי� לק, פילהש ולא לת"לאחר הקבורה אי� מפסיקי	 בשורה לא לק – �"רמב

  

  :פ המחבר"ההלכה ע

  :לפני הקבורה

והספדני	 לא . (כ"א� לרבנו יונה מתפללי	 אחד אחד ג, )א"פ הגר"ע(� לא מתפללי	 "לרמב, הע	 נשמטי	 אחד אחד וקוראי	, א	 זה בפני המת

  )קוראי	 ולא מתפללי	 לפני הקבורה

  ".שתגרור פרצותינו ופרצות עמ� ישראל ברחמי	...יהי רצו�: "קוראי	 ומתפללי	 והוא יושב ודומ	 ואומר ה	, וא	 זה לא בפני המת

  :אחרי הקבורה

  .ש ולא מתפללי	"לא קוראי	 ק, אבל כשעוברי	 בשורה, ש ולתפילה"� שמפסיקי	 ההספד לק"כרמב

  

  'טו�'סעיפי	 יד

  

  .ה בה כדי הספד לזה וכדי הספד לזהכ הי"אא, אי� עושי	 שני הספדי	 בעיר אחת – אבל רבתי

  )ג זה אסור משו	 איבה"לדעת רשב. (כ היה בה כדי קילוס לזה וכדי קילוס לזה"אא, אי� עושי	 שני קילוסי� בעיר אחת – אבל רבתי

י	 אי� עושי	 ובשני מת, כ יש ש	 רוב ע	 ליחלק לשני המקומות"שבמת אחד אי� עושי	 לו שני הספדי	 אא, פסק את שתי הברייתות – מחבר

  )שנד' ע לקמ� בס"וע. (כ יש מספיק לספר בשבחו של זה ובשבחו של זה"אא, שני הספדי	

  

  'סעי� טז

  

אבל , לא נצרכה אלא לדברי תורה: ק"ל. אי� אומרי	 בפני המת אלא דבריו של מת: אמי אמר רבי יהושע ב� לוי' זריקא אמר ר' אמר ר" – גמרא

  )".שאסור(ש מלי דעלמא "וכ, לא נצרכה אלא לדברי תורה: "ב"ל, )משמע שמותר. (מילי דעלמא לא

  .ומחו+ לארבע אמות מותר הכל, אסור הכל, ב שבארבע אמות של מת"כתב כל – טור

, היינו הלכות הספד והוצאת המת וקבורה, ק שאי� אומרי	 בפני המת אלא דברי המת"הלכה כל – ש בש	 רבנו האי"רא, �"רמב, 	"רמב, �"רי

  .ומילי דעלמא מותר, סורת א"אבל ד

  .ת מותר"כי מחו+ לארבע אמות ג	 ד, ק מדברת תו� ארבע אמות"ל – ש"רא

א ג	 "כי בתו� ד, א"זה מחו+ לד, ת והתירו במילי דעלמא"כלומר מה שאסרו בד, ק מדברת על חו+ לארבע אמות"ל – רבנו ירוח	, רבנו האי גאו�

  .מילי דעלמא אסור ורק צרכי המת מותר

  .כל החדר שהמת נמצא בו נחשב תו� ארבע אמות – מרדכי

  

  .א� מילי דעלמא מותר, ושאר דברי תורה אסור, שבפני המת אי� אומרי	 אלא צרכי המת, ק וככל הראשוני	"פסק את הגמרא וכל –מחבר 

 ח"אבל כתב בש	 הב. א"ומילי דעלמא מותר אפילו תו� ד, ת"א אסור בד"נראה היה לו מזה שהמחבר לא חילק משמע שג	 מחו+ לד – �"ש

א "ותו� ד. א מותרי	 רק צרכי המת"ובתו� ד, א"ומילי דעלמא מותרי	 רק מחו+ לד, א"שדברי תורה אסורי	 אפילו חו+ לד, שפסק כרבנו האי

  .דורשי	 בענייני אגדה ומתו� כ� מגיעי	 לשבחו של המת

  .א"פסק כמרדכי שכל אותו החדר שהמת בו חשוב כד – �"ש, ח"ב

  

  'סעי� יז

  

  .היינו שהושיבו ישיבה על קברו, "וכבוד עשו לו במותו" – גמרא

  .א מותר"ברחוק ד, ת"א של מת ד"פ שאסור לומר בד"אע – תוספות ונמוקי יוס�

  .א"ת אפילו תו� ד"בד, היות ועשו זאת לכבוד המת מותר – ה"רמ

ועל זה סומכי	 שאומרי	 פסוקי	 בתו� , רות לכבודוא או בבית הקב"ה שמותר לומר פסוקי	 ודרשה לכבוד המת בתו� ד"פסק כרמ – מחבר

  .א בלוויה"ד

  .מה שאינו לכבודו, ולא כאות	 אלו שמראי	 מעלת	 בדרשה שעל המת, ורק דברי	 שה	 לכבוד המת – ז"ט

  

  'סעי� יח
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היושבי	 , את מקומ	כל בתי מדרשות שבעירו בטלי	 ונכנסי	 לבית הכנסת ומשני	 , ד שמת"אב בי, בית מדרשו בטל חכ	 שמת" – גמרא

  ".ונכנסי	 לבית הכנסת וקוראי	 שבעה ויוצאי	, כל בתי מדרשות כול	 בטלי	, נשיא שמת. בצפו� יושבי	 בדרו	

בטלי	 שבעה ימי	 ואי� עוסקי	 בבית מדרשו בתורה כלל כדי שלא יתעצלו בהספדו ולומדי	 שני	 שני	 בבתיה	 , כלומר לחכ	 – �"רמב

, אי� מתפללי	 כל שבעה בבית הכנסת אלא בבית האבל, ולנשיא, ד עוסקי	 בתורה אפילו בשעת ההספד"שאר ביהמ אבל, )הוספת כל הראשוני	(

  .ורק לקריאת התורה בשני ובחמישי נכנסי	 לבית הכנסת וקוראי	

  .אלא משפחות יושבי	 ודוי	 כל היו	, מוסי� בנשיא שלא יטיילו בשוק – 	"רמב

  

  :ל להלכה"פסק את הנ – מחבר

  .ותלמידיו מתקבצי	 שני	 שני	 בבתיה	 ולומדי	, ד לא בטלי	"ושאר ביהמ, בית מדרשו בטל שבעה ימי	 – חכ	

  .והרגילי	 להתפלל בבית הכנסת משני	 מקומ	, כל בתי המדרשות שבעירו מתבטלי	 – ד"אב בי

י	 בבית האבל חו+ משני וחמישי ושבת ואחר ההספד לומדי	 שני	 שני	 בבתיה	 ומתפלל, כל בתי המדרשות שמספידי	 אותו בטלי	 – נשיא

  .	 שלא יטיילו בשוק אלא יושבי	 משפחות ודוי	 כל היו	"וכרמב, כשקוראי	 בתורה

  

  'סעי� יט

  

  :)מגילה כח. (אבל לא שאר הע	, בבית הכנסת ובבית המדרש מספידי	 תלמידי חכמי	 ונשותיה	" – גמרא

  .כשספר תורה מונח לפניו וסדי� פרוס עליו, ויחיד בדורו התיר לעשות הספד לאד	 חשוב וגדול בתורה – רבנו האי

אבל לא , ת"והאידנא מוציאי	 ס, קיי	 זה מה שכתוב בזה: ואמרו, ת על מיטתו"שהניחו ס, וכבוד עשו לו במותו", מביא לכ� ראיה – �"רמב

  ".ועדי� שלא להוציאו כלל', קיי	 זה וכו: נ מניחי	 אבל לא אומרי	"א, מניחי	

  .ק את הגמרא להלכהפס – מחבר

  

  'סעי� כ

  

וכשמוציאי	 המיטה , אלו� וגאו� מכניסי	 אותו לבית המדרש ומניחי	 המיטה במקו	 שהיה דורש וסופדי	 אותו ש	, חכ	 – י גאו�אב הר

רי	 ומשכיבי	 מבק, חודש' ותכלית יב, וכ� ביו	 השלושי	, וביו	 השביעי עולי	 לבית הקברות ומבקרי	 אותו, סופדי	 אותו עד בית הקברות

  .אותו

  .פסק את דברי רב האי להלכה – מחבר

  

אפילו ידוע , ובחכמת אד	 התרע	 מאוד על כ� שמכניסי	 מת לבית המדרש, אלא רק לגדול שבגדולי הדור, ואי� עושי	 כ� – גשר החיי	

  .אלו� וגאו�, שצרי� חכ	, ש כא�"וכ, ח"שבזמ� הזה אי� די� ת, 	 שיק"ובאר טעמו מהר. אליהו חסיד' ר, כמו מחותנו, ומפורס	 לכל

שאז עלתה כבר , חודש' וכ� אי� מספידי	 כלל לאחר יב, ח לא הול�"ובר, הול� האבל לבית הקברות, ביו	 השביעי בצאתו מבית הכנסת – כל בו

)חודש פטור מלהספיד' וא	 מגעת שמועה לאחר יב. (ז"פ הט"וכ. חודש' כ נקבר לאחר יב"אא, הנשמה
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  שמה' ס

  

  'סעי� א

  

אבל עומדי	 בשורה ואומרי	 עליו , אי� קורעי	 ולא חולצי	 ולא מספידי	, אי� מתעסקי	 עמו לכל דבר, המאבד עצמו לדעת" – בל רבתיא

  )שעוו� גדול הוא המאבד עצמו לדעת..." וא� את דמכ	 לנפשותיכ	 אדרוש"כי כתוב ". (כי זה כבוד החיי	, ברכת אבלי	

� "הרמב. (כי זו מצוה בפני עצמה, אבל הקרובי	 הראויי	 להתאבל קורעי	 עליו, עי	 זה דוקא הרחוקי	מה שכתוב שלא קור – טור, �"רמב

  )לשיטתו שאבלות היא משו	 כבוד החיי	

וכא� , 	 לשיטתו שאבלות היא כבוד המתי	"הרמב( .לא קורעי	 עליוהקרובי	 הכוונה שאפילו , מה שכתוב שלא מתאבלי	 עליו כלל – 	"רמב

  )כבדואי� צור� ל

  

  .אבל צרכי מיטה וקבורה מתעסקי	, מה שכתוב שלא מתעסקי	 עמה	 לכל דבר זה לגבי לויה והספד – א"רשב

ורק עומדי	 בשורה ואומרי	 ברכת , 	 שמי שמאבד עצמו לדעת לא קורעי	 עליו כלל ולא חולצי	"וכהבנת הרמב, פסק את הברייתא – מחבר

  .אבלי	

  .וכ� שהקרובי	 הראויי	 להתאבל צריכי	 לקרוע, י	 בה	 לצרכי קבורהשמתעסק, �"א וכרמב"פסק כרשב – �"ש

  פתחי תשובה

מ א	 יש משפחה מכובדת שא	 יתאבלו על בנ	 "אול	 מ. מה ג	 שהלכה כדברי המקל באבל, 	"ע וכרמב"פסק כשו, �"פ שנראה לו להלכה כרמב"שאע ס"כתב החת .1

  .� וכ� את העניי� של פג	 המשפחה"כי מצרפי	 את דעת הרמב, אז אפשר להורות לה	 להתאבל, צמו לדעתשאיבד עצמו לדעת יגידו שכנראה בדקו ומצאו שלא איבד ע

אלא נשתרבב המנהג , !"?לא נצילהו מרדת שחת, וכי מפני שלא עשה מעשה עמיו", אי� לזה טע	 הגו�, א� שמקובל שלא לומר קדיש על המאבד את עצמו לדעת – ס"חת .2

א� בבית הכנסת לא יאמרו קדיש במקו	 , ודאי שיכול לומר קדיש, ולכ� א	 מקב+ הקרוב עשרה אנשי	 לעצמו, לקרוב לומר קדיש עמ	מפני ששאר אבלי	 לא יניחו 

 .יאמר קדיש כי המוציא מחברו עליו הראיה, א� א	 יש ספק א	 איבד את עצמו לדעת. כי גוזלי	 אות	, אבל אחר שאומר מעיקר הדי�

 

  'סעי� ב

  

אלא זה שאמר הריני עולה לראש הגג או לראש , בראש הגל ונפל ומת, לא שעלה בראש האיל� ונפל ומת? מאבד עצמו לדעת איזהו" – בל רבתיא

  ".הרי זה בחזקת מאבד עצמו לדעת, האיל� ורואי	 אותו שעלה לראש האיל� ונפל ומת

  .חזקה עשה לדעת, כיו� שאמר שיעשה זאת, פ שלא ראו אותו מפיל עצמו"אע – �"רמב

  .הרי זה בחזקת שאיבד עצמו לדעת, או שהיה מיצר ונפל ומת דר� כעסראוהו שעלה מיד  – 	"רמב

הרי זה , שמאבד עצמו לדעת הוא שאמר שיעלה לראש הגג וראוהו שעלה דר� כעס או שהיה מיצר ונפל ומת, 	"מביא את לשו� הרמב – מחבר

  .ה ככל המתי	הרי ז, אבל א	 סת	 ראוהו חנוק או תלוי, בחזקת מאבד עצמו לדעת

  .א� לא ראוהו עולה ממש לא סומכי	 על דבורו, "ראו שאני עולה"שאפילו שאמר , ל"וכתב עוד בש	 מהרש, �"הביא את דברי הרמב – �"ש

כ מתעסקי	 עמו לכל "ודאי מתחרט וע, טר	 יפול אל התהו	 וימות, כיו� שהמי	 מעלי	 ומורידי	 אותו, כשהפיל עצמו למי	 – א"גליו� מהרש

  .דבר

  פתחי תשובה

והסיק להלכה שמת כזה לא נקרא מאבד את עצמו לדעת ואי� למנוע ממנו , וכתב על הכותל בד	 שיאמרו קדיש אחריו, מביא סיפור על אחד שהתאבד בסכי� – אב� שה	 .1

ומאבד עצמו לדעת נקרא רק , ה זאת מרוח שגעו�אולי עש. ג. משמע שמתיירא מלמות, מכיוו� שציווה שיאמרו עליו קדיש. ב. מפני שלא ראוהו מתאבד. א? מדוע. כלו	

  .שמא עשה זאת מחמת תשובה. ד. כשעושה זאת ברוח צלולה

חזקה שהוא , כיו� שראינו שנפל מאותה עליה שהבטיח לעלות, שאפילו אמר אעלה לגג ואפיל עצמי או נפל מסיבה אחרת, מבאר את הברייתא במסכת שמחות – ס"חת .2

 .העיקר שיראו אותו נופל מחמת העליה שהבטיח לעלות, כי ג	 א	 ראו אותו עולה, ל שצרי� לראותו עולה זה מיותר"שכתב רש ולפי זה מה, מאבד עצמו לדעת

או מושל� על גבי חרבו , כגו� שהחדר סגור מבפני	, ג שנראה שבוודאות עשה זאת בעצמו"הכונה אפילו בכה, ל"שלא נקרא מאבע' מה שכתב המחבר שמצאנוהו חנוק וכו .3

אלא ', אני עולה'וכ� אפילו לא אמר במפורש , אבל א	 נשמע מפיו שרוצה להתאבד מחמת כעס, מ אומרי	 שמא ביעתתו רוח רעה או התיירא מפני דבר אחד"מ', וכד

והוסי� . � להתאבדהוי כאומר בהדיא שהול, כ אנו מוצאי	 אותו חנוק באופ� שנראה שהוא עצמו עשה זאת"ואח, מתו� מעשיו ניכר ומוכח שמכוו� עצמו למיתה

 .ה א	 כתב מכתב שרוצה להתאבד"שה, ח"גשה

ואמר שבזה , פקפק בזה "הר אבל"א� בספר . כי עשה זאת מרוב צרות ודאגות, אינו נקרא מאבד עצמו לדעת, שא	 התאבד מחמת עוני או צרות, בבשמי	 ראש כתב .4

 .הזדיי� ספר בשמי	 ראש

  

  'סעי� ג

  

  ".עת חשוב כאינו מאבד עצמו לדעתקט� שאיבד את עצמו לד" – בל רבתיא

כי לשאול היה מותר ונענשו עליו שאל , מתאבלי	 עליו ומספידי	 אותו, והוא אנוס כשאול המל�, וכ� גדול שהרג את עצמו – ש"רא, �"רמב

  .הספידוהו



 29

  .דברשקט� ואנוס אינ	 מאבדי	 עצמ	 לדעת ולא מונעי	 מה	 , �"פסק את הבריתא באבל רבתי להלכה וכרמב – מחבר

  

  'סעי� ד

  

  די� הרוגי בית די�

והאבלות , שהכפרה מתחילה ממתי שיש לה	 צער פורתא של הקבר, ומסבירה הגמרא, "הרוגי בית די� אי� מתאבלי	 עליה	" – בל רבתיא

וביו ומשפחתו וקר, "לא תאכלו על הד	: "מטע	 שכתוב, וג	 אי� מברי	 עליה	. נדחתה, וכיו� שנדחתה האבלות, מתחילה מיד מסתימת הגולל

  .שזה דברי	 שבלב, אבל יש לה	 דיני אנינות עד הקבורה, "אי� לנו עליכ	 כלו	 די� אמת דנת	: "אומרי	 לדייני	

  )מ למעשה כיו	"מפני שהוא אינו עוסק בדברי	 שאי� לה	 נפק, המחבר לא פסק די� זה(

  

  די� מנודה שמת

מ שעבר על "וה. ומבזי	 אותו וסוקלי	 אותו, קורעי	 ולא חולצי	 ולא מספידי	 אי�, דינו כמאבד עצמו לדעת, מנודה שמת – מרדכי, �"רמב

  .ומספידי	 אותו כראוי, בטלה גזירת	, כיו� שמת, אבל בנידוי דממונא, דברי תורה

  .מתאבלי	 עליו, פ שלא התירו לו נידויו"אע, א	 חזר בו – א"מ בש	 הרשב"ד

אבל , ורק במנודה דאפקירותא, ומניחי	 אב� על ארונו, רעי	 עליו ולא חולצי	 ולא מספידי	ל ולא קו"� שמנודה דינו כמאע"פסק כרמב – מחבר

  .מיתתו פוטרת אותו מהגזרה ומספידי	 אותו כראוי, בממונא

  .�"פ הרמב"ג ש	 נפסק שמנודה שמת מתאבלי	 עליו ע"שעז ס' ע לקמ� בס"וע

  

  די� גנב שנהרג בידי המלכות על גניבתו

  .נחשב כמאבד עצמו לדעת, בידי מלכות על גניבתוגנב שנהרג  – מרדכי

ד נחשב כמאבד "ורק בהרוגי בי, ואינו נחשב כמאבד עצמו לדעת, כי מיתתו היא כפרתו, מתאבלי	 עליו, פ די�"היות ונהרג שלא ע – י וויל"מהר

  .כ עשה מה שעשה"ואעפ, כי קיבל התראה, עצמו לדעת

  .ואינו נקרא מאבד עצמו לדעת, מתאבלי	 עליו, הרג בדי� מלכותז נ"ועי, מי שגנב או גזל –) 'סעי� א( א"רמ

  

  'סעי� ה

  

ישיבת בתי כנסת ובתי מדרש וכבוד המועדי	 או משומדי	 לעבודה , אינ	 בכלל ישראל בעשיית המצוות(כל הפורשי	 מדרכי צבור " – בל רבתיא

ואכלי	 ושותי	 ושמחי	 שאבדו שונאי	 של מקו	 , פי	 לבני	ומתעט, אחיה	 וקרוביה	 לובשי	 לבני	, אי� מתעסקי	 עמה	 לכל דבר, )זרה

  " ".אשנא' הלא משנאי� ה: "שנאמר

  .כי עשה זאת לאפושי צערא שלא זכה לשוב בתשובה, א� אי� להוכיח מש	, רבנו גרשו	 התאבל על בנו שהשתמד – מרדכי

בתי כנסיות ובתי , מעל צואר	 ולא מכבדי	 את המועדות שפרקו עול מצוות, שהפורשי	 מדרכי צבור, פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

ועל זה , ואכלי	 ושותי	 ושמחי	, אלא לובשי	 לבני	 מתעטפי	 לבני	, אי� לה	 די� אנינות ואבלות, ז"וכ� המומרי	 והמוסרי	 לע, מדרשות

  ".באבוד רשעי	 רינה: "נאמר

  .וכל מקו	 ומקו	 כמנהגו, מכא� שסת	 אבלי	 לובשי	 בגדי	 שחורי	 – � גאות"� בש	 רי"ש

" לא תלי�"ו" קבור תקברנו"שהרי מצות עשה של , ח"פ בגשה"וכ .צרי� לקבר	, מ ג	 הפורשי	 מדרכי צבור"מ – ס"פתחי תשובה בש	 חת

  .וקוברי	 אותו מהצד. ש פורשי	 מדרכי צבור"וכ, ד"נאמרה על הרוגי בי

  

  די� הפורש מתשלו	 מיסי הצבור

  .בכלל פורשי צבור פורש מ� המס אינו – א"רשב

  .ולכ� אי� מתעסקי	 עמה	 במות	 להתבטל ממלאכת	, פורש מ� המס נחשב בכלל פורשי צבור – נמוקי יוס�

  . י"א� ג	 פסק שלא כל בני העיר מתבטלי	 ממלאכת	 עליו וכנמו, א"מתאבלי	 עליו וכרשב, פסק שפורש מתשלו	 מסי	 וארנונה – א"רמ

  

  'סעי� ו

  

  .מתאבלי	 עליו, אביו ואמוקט� שנשתמד ע	  – י"ר

  .אי� מתאבלי	 עליו, קט� שנשתמד ע	 אביו ואמו – ת"ר

  .ה"שמ ס' לעיל בס א"פ הרמ"וכ, אי� מתאבלי	 עליו, ת שקט� ב� שנה או שנתיי	 שהמיר דתו ע	 אמו ומת"פסק כר – מחבר

  .תתו לא קורע ולא מתאבלובשעת מי. כי זו שמועה רעה, צרי� לשבת בשעת שמועת ההמרה יו	 אחד ולקרוע –ח "גשה
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לכ� הכריע שא	 שמע שמת , וכתב שאולי המחבר הקל כי אבלות דרבנ�, י"וכתב להתאבל עליו כר, ת"תמה על המחבר שפסק כר – דגול מרבבה

  .כי אנוס הוא, יש להתאבל ג	 על קט� כזה, הקט� ביו	 הראשו� שיש הסוברי	 שיש לו די� אבלות דאורייתא

  .ש א	 נודע ביו	 הראשו�"וכ, חייבי	 להתאבל, אבל אביו שהמיר ע	 אמו וכ� להיפ�, בשאר קרובי	 שכל זה מדבר, עוד כתב

  

  די� הרוגי מלכות

  )י"הגהת אשר –הויא כפרתו , כי מי שנהרג בידי גויי	". (הרוגי מלכות אי� מונעי	 מה	 שו	 דבר" – אבל רבתי

א� מלכות ישראל לא , כי מאימת המלכות לא מספידי	, ונעי	 ממנו הספדמ, 	"אול	 א	 מת במלכות עכו, דוקא מלכות ישראל – �"רמב

  .יקפידו

  )מ למעשה כיו	"מפני שהוא אינו עוסק בדברי	 שאי� לה	 נפק, המחבר לא פסק די� זה(

  

  'סעי� ז

  

ד "שוב שעשו לה	 מיתת בישלא נח, והסביר הפרישה". אי� מונעי	 מה	 כל דבר, מי שנפל לי	 או טבע בנהר או אכלתו חיה רעה" – בל רבתיא

  .ל שמתאבלי	 כרגיל"קמ, בידי שמי	 ולא נתאבל עליה	 כדלעיל

  .פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

  

  'סעי� ח

  

א	 יש אבלי	 , ואומרי	 עליו ברכת אבלי	 ותנחומי אבלי	, עומדי	 עליו בשורה, א	 שלדו קיימת, ארו� העובר ממקו	 למקו	" – גמרא

  ".ואי� אומרי	 עליו ברכת אבלי	 ותנחומי אבלי	, אי� עומדי	 עליו בשורה, אי� שלדו קיימת וא	, שמתאבלי	 עליו

  .פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר
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  שמו' ס

  

שיגידו , כי גור	 לביזיו� המת(לא ישהה בתוכה , או אביו ואמו צלובי	 בעיר, מי שהיה בעלה עמה צלוב בעיר או אשתו צלובה בעיר" – בל רבתיא

, עד שיכלה הבשר כולו? ועד מתי אסור. ולא ישהה בצד זה אלא בצד זה, כ היתה גדולה כאנטיוכיא"אא, )אותו פלוני הצלוב הוא אחיו של זהש

  .שאי� הצורה ניכרת בעצמות

  .מותר ולאחר שכלה הבשר, ג גדולה כאנטיוכיא"שלפני שכלה הבשר אסור לשהות בעיר אא, פסק את הברייתא באבל רבתי להלכה – מחבר

  .א	 נקבר מותר – פרישה

  .ולכ� אי� די� זה נוהג עכשיו כלל, מותר לשהות בכל העיירות, א� א	 הוא צלוב בשדה, כל זה דוקא כשצלוב בעיר – ח"� בש	 הב"ש

  

  

  שמז' ס

  

  'סעי� א

  

, אבל מת תו� שלושי	 יו	 לרגל, ללא יספידנו משיכנסו שלושי	 יו	 הסמוכי	 לרג, מי שמת לו מת לפני שלושי	 יו	 הסמוכי	 לרגל" – גמרא

  .לא יעורר על מת שמת קוד	 שלושי	 יו	 לרגל, ואפילו א	 מספיד על מת שמת תו� שלושי	 יו	, מותר לספדו אפילו ערב הרגל

  ?מדוע אסור להספיד מת שמת קוד	 שלושי	 לרגל בתו� שלושי	 לרגל

  .מותר, לכ� א	 מוצא מספיד שיספיד בחנ	. � לרגלולא יישאר לו כס, כי חוששי	 שמא יוציא כל ממונו להספד – רב

  .ולכ� אפילו בחנ	 אסור, כדי שלא ירבה בהספד ויבטל שמחת הרגל – שמואל

  

  .פסק להלכה כרב שבחנ	 מותר אפילו תו� שלושי	 יו	 – �"רמב

  .פסקו כשמואל שאפילו בחנ	 אסור – ש"ד ורא"ראב

שלושי	 לרגל לא יספידו אותו תו� שלושי	 ואפילו יש לו הספד בלא זה על מת שמת  שמי שמת קוד	, פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

  .אסור לעורר על המת שמת קוד	 שלושי	 לרגל, ואפילו מת ערב הרגל, תו� שלושי	 לרגל

  .בי� בחנ	 ובי� בשכר, משמע שאסור בתו� שלושי	 על מי שמת קוד	 שלושי	, המחבר לא הזכיר כלל את מחלוקת רב ושמואל

  פתחי תשובה

ודוקא א	 בשעת ההספד . שנקרא מת חדש, מותר להספידו, פ שזה תו� שלושי	 לרגל"אע, מוכיח שדעת גדולי הראשוני	 שכל שהוא תו� שלושי	 למיתתו – בית אפרי	 .1

כגו� שמת גדול הדור , 	 זהו צור� השעהאול	 א. ע"א� להלכה מסיק שאי� לזוז מפסק השו. אסור, כבר עברו שלושי	 יו	 למיתתו ועכשיו נכנס לשלושי	 של הרגל

וג	 ה	 חולקי	 רק כשיש קרובי	 ויש חשש שיוציאו כס� לזה ולא . ויש שחלקו על זה. מספידי	 אפילו תו� שלושי	 יו	 לרגל, שמוטל על כל תלמידי החכמי	 לקוברו

  .ולא ייזכר בו ברגל ולא יוציא עליו את כספי הרגל, כ"יה ככי לא מריר ליב, ע מותר תו� שלושי	 לרגל בגדול הדור"לכו, א� א	 אי� קרובי	, לרגל

 .ראש השנה ויו	 הכיפורי	 לא נחשבי	 כרגלי	 לעניי� זה .2

  

  'סעי� ב

  

  .כי לא ידע קוד	, פ שהיא רחוקה"אע, נראה לי שמותר לספדו, מי שבאה לו שמועה רחוקה בתו� שלושי	 יו	 הסמוכי	 לרגל – מחבר

  

  'סעי� ג

  

  .ומותר להזכיר אפילו בערב הרגל, ל"אינו בכלל הנ, והגי	 בתשלו	 השנה לקונ� ולהזכיר נשמותמה שאנו נ – מחבר
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  שמח' ס

  

  'סעי� א

  

  .)ז יא"ע". (מטת� וכלי תשמיש�? ומה שורפי	 עליה	. שורפי	 על מלכי	 ואי� בו משו	 דרכי האמורי" – גמרא

  ".אבל לא על ההדיוטות, כ� שורפי	 על הנשיאי	, כש	 ששורפי	 על המלכי	" – תוספתא

  .מעכבי	 עליו, לכ� הבא לשרו� על ההדיוטות – �"רמב

שזהו כבוד	 שלא ישתמשו אחרי	 בכלי , �"והסביר הש, מטת� וכלי תשמיש�, ולכ� מותר לשרו� על המלכי	 והנשיאי	, ל"פסק את הנ – מחבר

  .אבל על ההדיוטות לא, ולכ� דוקא דברי	 אלו שורפי	 ולא אחרי	, תשמיש	

  

  'ג� 'סעיפי	 ב

  

לאו , אי אמרת משו	 ביזיונא –דאמר לא תקברונה לההיא גברא , מ"למאי נפק? קבורה משו	 ביזיונא היא או כפרה היא: איבעיא להו" – גמרא

  :)סנהדרי� מו". (ולא איפשטא! הא קאמר לא בעינא כפרה, ואי אמרת משו	 כפרה! כל כמיניה

  .י זה ספק איסורא ולחומראכ, לכ� תמיד קוברי	 אותו – �"רמב, 	"רמב

  .)כתובות מח". (כ"אלא מוציאי	 מיורשיו כל צרכי קבורתו בע, אי� שומעי	 לו, האומר אל תקברוהו מנכסיו" – גמרא

כי מה שנת� מממונו לאחרי	 כבר זכו , ה חייבי	 היורשי	 בקבורתו"אפ, ושייר מעט ליורשי	, אפילו א	 נת� את רוב כספו לאחרי	 – ש"רא

וכל מה שנוהגי	 בו , וכ� האב� ששמי	 על הקבר ג	 היא מצרכי קבורה. ולכ� היורשי	 חייבי	 בקבורתו, ואינו בכלל ממונו, נת בריאבה	 במת

  .בני משפחתו הוא צור� קבורה

י� שומעי	 וכ� א	 צווה המת לא לקבור אותו מנכסיו א, לא שומעי	 לו משו	 ביזיו� החיי	, שמי שאמר שלא יקברוהו, ל"פסק את הנ – מחבר

  .ואפילו האב� על הקבר וכל מה שרגילי	 לעשות לבני משפחתו, ומוציאי	 מיורשיו בעל כרח	, לו

למעשה יש המחייבי	 אות	 לסייע בקבורה בכל . (על הצבור מוטל לקבור אותו, אבל א	 לא ירשו כלו	, כל זה כשהיורשי	 ירשו משהו – �"ש

  )זאת
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  שמט' ס

  

  'סעי� א

  

  ").וקברו את העגלה ש	 בנחל", "ותקבר ש	 מרי	("מעגלה ערופה " ש	�ש	: "כי לומדי	 גזרה שוה, הנאהמת אסור ב – גמרא

  .אי� הבדל בי� מת גוי למת ישראל ושניה	 אסורי	 בהנאה – א"רשב

  

ואפילו שארג , :)מז סנהדרי�" (דהזמנה לאו מילתא, ורבא אמר מותר, שהזמנה מילתא היא, אביי אומר אסור, האורג בגד למת: איתמר" – גמרא

  .ונפסק להלכה כרבא. מיתה מתיר רבאלאחר 

לרבא צרי� ". (ובהא אפילו אביי מודה, שרי למיצר ביה פשיטי, דאי צר ביה ולא אזמניה, גבי סודרא דצר ביה תפילי�: אמר רב חסדא" – גמרא

, בי� צר בה	 ובי� לא צר בה	, אביי א	 הזמי� לתפילי�ול, מותר לצור ביה פשיטי, אבל א	 רק אחד מתקיי	, צר ביה ואזמניה �אסור בפשיטי

  )אסור למיצר ביה פשיטי

  .וא	 חסר אחד מהתנאי	 לא נאסרי	, שתכריכי	 נאסרי	 א	 הזמינ	 לצור� המת ונתנוהו בתוכ	, ומדמי	 די� תפילי� לתכריכי המת

אבל א	 רק הזמי� , ודוקא שהזמינ	 לצרכו ונתנ	 עליו, אלשאי� הבדל בי� מת גוי למת ישר, א"ל שמת אסור בהנאה וכרשב"פסק את הנ – מחבר

  )ואזמניה, וצרי� צר ביה0. ל כרבא שהזמנה לאו מילתא היא"כי קי, או רק נת� לא נאסרי	

, א בחידושיו"כ ג	 הגר"וכ. �"וכ� משמע מהרמב, א"משמע שמת גוי מותר בהנאה והוא חולק על הרשב.) ק י"ב(מתוספות  –) הכס�' נק( �"ש

  .כמו שדוד קידש במאה ערלות פלשתי	, מת גוי מותר בהנאה שג	

  חי תשובהפת

  .עדי� לקחת מגוי, לכ� א	 צרי� לקחת עצ	 ממת לרפואה, ואילו מת גוי אסור בהנאה רק מדרבנ�, מת ישראל אסור בהנאה מהתורה – ט"מהרי .1

 .מותר לאכול המומיא – ט"מהרי .2

  .פסק שלא צרי� להוציאה אלא יכול לקבור אותו יחד ע	 הש�, המת שיש בפיו ש� תותבת מעצ	 נבל – פני	 מאירות .3

  

  'סעי� ב

  

  ".ב אסורי	 כמו המת עצמו"כגו� פאה נכרית וכיו, נויי המת המחוברי	 בגופו" – גמרא

  .כ בדרכי משה"וכ. מותר, כגו� טבעת, אבל מה שלא תלוי בגופו אלא רק מחובר בשעת מיתתו – י"פ רש"בית יוס� ע

  

  די� שער המת

באומרת תנו שערי : אמר רב? איסורי הנאה נינהו, ואמאי. בהמה שנהרגה אסורה בהנאה. האשה שנהרגה נהנינ	 בשערה: תנ�" – גמרא

  ".וזו גמר מיתה אוסרה, זו מיתתה אוסרתה: אלא אמר רב נחמ� בר יצחק...לבני

  .כרב נחמ� בר יצחק, מתירי	 להנות משער המת – 	"רמב, תוספות, ג"סמ

כי אי� גמר די� אוסרה אלא מיתתה , מותר להנות משערה מחיי	, אבל א	 האשה יוצאת להיהרג. אסור להנות משער המת – רטו, �"רמב

ורק שערו , אבל א	 צוה שיתנו נויי גופו המחוברי	 לבנו או לבתו מותר, בסת	? א"ובד, ברגע שנגמר דינה אסורה בהנאה, א� בהמה, אוסרתה

  .אסור

  .	 בפרוש המשניות"כ הרמב"וכ, והתיר רק בשער שנתלש בי� גמר די� למיתתה, 	 רב נחמ� בר יצחק אוסרכתב שג א בתשובה"והרשב

  

שא	 צווה לתת , � וטור"וכרמב, אסורי	 בהנאה כמו המת עצמו, ב"פסק את הגמרא שנויי המת המחוברי	 בגופו כגו� פאה נוכרית וכיו – מחבר

  .ל שערו אסוראב, מנויי גופו המחוברי	 לבנו או לבתו מותר

, וכ� כטור. מותרי	 בהנאה, אבל דברי	 שאינ	 קשורי	 כגו� טבעות, שדוקא דברי	 המחוברי	 בגופו אסורי	, י"הביא את דברי רש – א"רמ

  .שאשה שיוצאת להיהרג נהני	 משערה

  .אסורי	, קשורי	 פ שאינ	"וא	 ה	 קלועי	 אע, "דתלי בסיכתא"ח פסק שמותרי	 דוקא דברי	 שאינ	 קלועי	 כגו� "הב – �"ש

ח אפילו קלוע "ולפי הב, הוא אסור בהנאה, א שא	 איזה נוי של זהב או מרגלית קשור על המת"מדייק מהרמ – פתחי תשובה בש	 בכור שור

, דוקא תכשיטי	 שה	 כעי� גופושכי משמע מהגמרא , א� כל זה תמוה. ולכאורה יש לאסור אפילו טבעות שמהודקות בחוזק. כ אסור"בשער ג

, 	"ובפרט שהרמב, אבל טבעות או דברי	 הקלועי	 בשער אי� סיבה לאוסר	 ולהשחית ממונ	 של ישראל, קבועה גו� פאה וש� תותבתכ

 תכשיטי	, ש שאי� לאסור טבעות"כ, � אוסרי	 את שער המת עצמו ולא פאה"א והרמב"והרשב, ג מתירי	 את שער המת ממש"והסמ תוספות

  .או דברי	 קלועי	

  

  או רשתית של עי� הנפטר הוצאת קרנית

  .יש צדדי	 להקל כשודאי מת – שבט הלוי
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כי ג	 עור , ואפילו שאי� בזה ד	, מניעת והפקרת אבריו מהקבורה והנאה מהמת, אסור מהתורה משו	 ניוול המת –) פד' ד ס"חי( צי� אליעזר

  .כמת התור	 מותר להשתיל את הקרנית לכתחילהובדיעבד א	 הוציאו ועומד כעת חולה על ס� עיוורו� ובהס. המת ראינו שאסור בהנאה

  .ואז יש לסמו� על המתירי	 בדיעבד כשקשה להשיג מגוי, כ המת ציווה לעשות כ�"אא, אסור –) כג' ד ס"ג יו"ח( יביע אומר

  

. ור כמו תכריכי	א� א	 נועד לקבור בו את המת אלא שלבסו� קברוהו בלא ארו� אס, מותר, א	 נועד רק להוביל את המת :שימוש בארו� המת

  .שמותר להשתמש בו למת אחר ובלבד שלא ימכור, א"ז ברשב"שסד ס' ועיי� בס

  

  ניתוחי מתי	 צור� רפואה

ביטול מצות  .ד. הנאה מבשר המת .ג. איסור טומאה לכהני	 .ב. ביזיו� למת שנעשה כבשר כלבי	 .א: יש כא� ארבעה איסורי	 – גשר החיי	

  ".קבור תקברנו"עשה של 

  .וא	 לא אסור, מותר, א	 יש לפנינו חולה אחר מחולי זה – שסג' ש ס"פת

מ� הראוי לו שלא , וכל שלא חס על כבוד קונו, יש בזה איסור ניוול המת, מי שרוצה למכור את עצמו לאחר מותו לרופאי	 שילמדו ממנו – ס"חת

  .אבל בנכרי מותר, וכל זה במת ישראל. בא לעול	

ב דורש זאת יותר כדי לזכות בהכרה של "ואי� החוק בארה, פחתה חשיבות הניתוחי	 במתי	, ת הרפואהכיו	 א	 התפתחו – נשמת אברה	

  .ח אוניברסיטאי"בי

  

  'סעי� ג

  

אבל א	 נגעו במיטה הנקברת , א שלא נגעו במיטה"בד: ג אומר"רשב. מצוה על אחרי	 להציל�, היו אביו ואמו מזרקי	 בו כלי	: תניא" – גמרא

  ".	 דמיחלפי בתכריכי המתמשו, אסורי	, עמו

אי� , משנגעו בו, עד שלא נגעו בארו� מצילי	: ויש שמצילי	 ויש שאי� מצילי	, הרי זה גוזל את המתי	, כל המציל כלי	 מ� המת" – אבל רבתי

: ג אומר"רשב, מ"דברי ר, עובר משו	 בל תשחית, כל המרבה כליו על המתי	: מפני שאמרו, אבל מלמדי	 את האד	 שלא יהיה חבל�. מצילי	

  ".מרבה עליו הרימה

, שמי שרוצה להשתמש בכלי	 אלו, א"וכתב הרשב". אסור בהנאה חו+ מהסל והמגרפה המיוחדי	 לקבורה, כל שהמת זוכה בו" – אבל רבתי

  .חייב שזה יהיה מדעת הגזברי	

  .אינו נאסר, בו ביו	אפילו לקברו , לכ� הפורש על המת דבר שאינו שלו, אי� אד	 אוסר דבר שאינו שלו – �"רמב

אבל א	 מניחי	 את המת על מצע או כר או כסת או שפרשו סדי� , כדי שיהא נקבר עמו, אי� נאסר אלא מה שזורקי	 מתו� מרירות הלב – ש"רא

  .אינו נאסר, או טלית על המיטה שמוליכי	 בה לקברו

וא	 החזיר לאביו ואמו לאחר שהציל	 חייב המציל כי , אבדה כדי� שומר, א	 מישהו הציל כלי מהמת חייב לשמור עליו – 	"מרדכי בש	 מהר

  .ומעל בשמירתו, זה כמו להשלי� למקו	 גדודי חיות ולסטי	

  

אבל א	 , )משו	 השבת אבדה(מצוה לאחרי	 להציל� א	 לא נגעו במטה , שא	 היו אביו ואמו מזרקי	 כלי	 על מיטתו, ל"פסק את הנ – מחבר

כי אי� אד	 אוסר דבר שאינו . (� שרק א	 ה	 של המת וזרק� על דעת שיקברו עמו"וכרמב, תחלפו בתכריכי המתנגעו אסורי	 מדרבנ� כדי שלא י

  )שלו

חייב המציל לשל	 כי כאילו השלי� למקו	 גדודי חיות , וא	 החזיר וזרקו שוב, 	 שא	 הציל כלי מהמת חייב בשמירתו"פסק את המהר – א"רמ

  .ולסטי	

שלא הכר והכסת שנותני	 תחת , �"והוסי� הש. ולא הד� שטיהרו עליו, ק מה שזורקי	 מתו� מרירות הלבשנאסר ר, ש"פסק כרא – א"רמ

  .מראשותיו או סדי� או טלית שפרסו על הארו� או על המיטה
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  שנ' ס

  

תולי� מפתחו , רימתירי	 שערות לכלות ומגלי	 פניה	 של חתני	 ונותני	 דיו וקולמוס בצדו ואי� חוששי	 משו	 דרכי האמו" – בל רבתיא

ותולי� בה	 אחד דברי	 שהביאו אוכל נפש ואחד דברי	 שלא הביאו אוכל , עושה חופות לחתני	 וכלות. ופנקסו של מת בארונו משו	 עגמת נפש

. אהכל התלוי בחופתו של מת אסור בהנ: כללו של דבר. אי� תולי� בה	 אלא דברי	 שלא הביאו אוכל נפש: וחכמי	 אומרי	, מ"דברי ר, נפש

  ".שאי� אוסרי	 אוכלי	 ואי� מפסידי	 אות� שלא לצור�, לפיכ� אי� תולי� בו דברי	 שהביאו אוכל נפש

אבל דבר שהוא אוכל נפש אסור מפני שה	 נאסרי	 , שתולי	 רק דברי	 שלא הביאו אוכל נפש, הביא את דברי הברייתא וכחכמי	 – מחבר

  .וזהו בל תשחית להשחית אוכל שלא לצור�, בהנאה

  .ומעכבי	 ביד מי שבא לשנות המנהג, ל"עכשיו לא נוהגי	 לעשות את כל הנ – ח"� בש	 הב"ש

  

  

  שנא' ס

  

  'סעי� א

  

  )ד"ט מ"כלאי	 פ". (תכריכי המת מותר לעשות� מכלאי	" – שנהמ

  .פסק את המשנה להלכה – מחבר

  

  'סעי� ב

  

יורידו , אול	 כשיקברו אותו, שאי המטה ע	 ציצית והוא בלי ציציתשלא יהיה מצב שנו, בזמ� שנושאי	 אותו לקברו מטילי	 בו ציצית – ה"רז

  .ממנו את הציצית

  .יש להסיר את הציצית מארבע הכנפות ולקשר	 בכנ� אחד – מרדכי

  .אי� קוברי	 את המת אלא בטלית שיש בו ציצית – �"רמב

  .� שקוברי	 בטלית ע	 ציצית"פסק כרמב – מחבר

  .ונוהגי	 לקבור ע	 ציצית א� לפסול אחת מהציציות או כורכי	 אחד מ� הכנפות, יציתא שלא להטיל בה	 צ"פסק כי – א"רמ

  )כמרדכי0. אלא צרי� לקשור אות	 זה ע	 זה או לכסות	 תו� הכנפות, אי� לפסול את הציציות – ח"� בש	 הב"ש

לוקחי	 משל אחרי	 וקוד	 , ית משלווא	 אי� לו טל, לאחר ההלבשה מכסי	 את המת בטלית ע	 ציציות ולא פוסלי	 אות	 – גשר החיי	

  .שקוברי	 אותו מסירי	 את הטלית ממנו

  פתחי תשובה

ולכ� א	 הניח כס� לא יפסידו , א� אי� זה מוכרח מדברי תוספות, אפשר שאי� לקברו בטלית, כגו� מוכה בידיו, מי שהיה אנוס ולא יכול היה ללבוש ציצית בחייו – יעב� .1

  .בשביל כ� מהציבור אבל לא גובי	, א	 יעשו לו טלית

 .ל יזכו לעמוד בתחית המתי	"הלכה כאמוראי	 שכל מת חו –י "נוב .2

  .ואי� צרי� דוקא בטלית שלבשה בחייו, אפשר להלבישו ג	 בטלית חדשה – יעב� .3

  

  :ההבדל בי� ההתר לעשות תכריכי	 למת מכלאי	 לציצית שיש בזה מחלוקת

1.  �. בניגוד לטלית בלא ציצית, � שכלאי	 בבגד לא ניכרי	 ומפורסמי	 לכל"כתב הרמב .2. 	 לאציצית שקולה כנגד כל המצוות וכלאי –בית יוס

  .כ בציצית"משא, ת אי� משו	 לועד לרש"במצות ל –) כ"תפארת ישראל פ(ל "מהר .3
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  שנב' ס

  

  'סעי� א

  

עד שהיו מניחי	 אותו ובורחי	 , שהיו מוציאי	 עליו יציאות הרבה, בראשונה היתה יציאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו: ר"ת" – גמרא

בצרדא  והאידנא נהוג עלמא: אמר רב פפא. ונהגו כול	 אחריו בכלי פשת�, והוציאוהו בכלי פשת�, עד שבא רב� גמליאל ונהג קלות בעצמו, ממנו

  :)ק כז"מו". ()קנבוס הנקנה בזוז( בר זוזא

  .ולא בבגדי	 רקומי	 ואפילו לנשיא שבישראל, לא יקרי	 מפשת� לב�קוברי	 מת בתכריכי	 העשויי	  – 	"רמב

  .אפילו לנשיא שבישראל, פסק כגמרא שאי� קוברי	 את המת בתכריכי	 יקרי	 – מחבר

כאילו , וכל העושה כ�, שכתב שנהגו לעשות בגדי פשת� נאי	 למת, י"והביא את הנ. השחתהומשו	 גסות הרוח ו, משו	 תיקו� העול	 – �"ש

  .שזה ודאי אסור, א� לא יותר חשובי	 מדי, שנאי	 קצתככוונה הומסביר ש, מודה בתחית המתי	

  .כי המתי	 מקפידי	 על זה, יש להיזהר שלא לשנות בלבישת המתי	 מ� הנהוג – באר היטב

  

  'סעי� ב

  

ינאי את בניו שלא יקברו אותו בכלי	 שחורי	 ' לכ� ציווה ר". עולה עמו לעתיד לבוא, כסות היורד ע	 המת: תניא רבי נת� אומר" – תיאבל רב

  .אלא בכלי	 צבועי	 קצת, ולא בכלי	 לבני	

  .עכשיו נהגו כול	 בלבני	 – �"רמב

  )יאלובפשת� כרב� גמל( .� שהיו	 כול	 קוברי	 בכלי	 לבני	"פסק כרמב – מחבר

שכל קטגור נעשה , ל"והוסי� הילקוט ראובני שיש בזה סגולה לנפטר בחו. ומשמע שצרי� שג	 החוט שתופר בו יהיה של פשת�, בגדי	 לבני	 הכוונה לפשת� – פתחי תשובה

  .הוא לא ימות בגלל לבישת בגדי	 אלו, וג	 לתינוק שאביו מחוזק שמתו לו בני	, סנגור

ולא דברי	 אחרי	 שה	 נגד , ומשמע שדוקא בפשת� חשוב. (שזהו כבוד המת, אי� איסור להלבישו בפשת� חשוב, מי ששופע בעושר – באר היטב

  )תקנת רב� גמליאל

  

  'סעי� ג

  

  ".האישה כורכת וקושרת את האיש והאישה. אבל לא את האישה, האיש כור� וקושר את האיש" – אבל רבתי

  .כ באישה"משא, חשש הרהורשבאיש יש , �"והסביר הש. פסק את הברייתא – מחבר

  

  'סעי� ד

  

וגוזזי	 , ופוקקי	 נקביו אחר שמדיחי	 אותו במיני בשמי	, וא	 נפח פיו קושרי	 לחייו, מעצימי	 עיניו של מת" –) 	"פ הרמב"ע( סדר טהרה

  .שערו

  .ל"פסק את הנ – מחבר

שגלגל הוא שחוזר , י	 ראשו בביצי	 טרופי	 בקליפת	וטח, גוזזי	 צפרניו ומדיחי	 אותו היטב בכל מקו	 שיהיה נקי מכל טומאה – א"רמ

  .בעול	

, שמטהרי	 אותו במתו� בטהרה ובנקיות בי� האצבעות והאזני	 וסורקי	 אותו במסרק כדר� החיי	, אליעזר הלוי' והוסי� בדרכי משה בש	 ר

, שזה קצת כפרה למת, אמות' לוש פעמי	 כל דיעמדו ש, וכשיגיעו כשלושי	 אמות קוד	 הקבר, והוא יבוא נקי וטהור כמו בשבת לבית הכנסת

  .ובפע	 השלישית אומרי	 עליו צדוק הדי�

  פתחי תשובה

ולפני הקבורה , ויכסהו בסדי�, ולא צרי� להמתי� ע	 זה עד לפני הקבורה כרגיל, מותר לרחו+ מיד ולטהרו, א	 הממשל מחייב להלי� את המת יו	 או יומיי	 –ס "חת .1

  .וישאר בבגדיו יוציא הסדי�

ועוד , ס מעיד לא מצא זאת ש	"א� החת. למד� אחד רצה לבטל את המנהג של זילות היי� וביצי	 מעורבי	 בטענה שהדבר מכוער וכ� מצא בספר חכמת אד	 –ס "חת .2

 .הו מחוקות העמי	וז, ומה שמכוער זה שכל אחד לוקח ביצי	 במי	 ומזה על המת ממש, שמצא זאת בקונטרס מצבת משה ש כתב"והפת. א כתב לעשות כ�"שהרמ

  .יעשו כ� שלא יכופפו אצבעותיו, וא	 ירצו להחזיק במנהג, כי צרי� שיהיו ידיו פשוטות, יש לבטל מנהג זה, מה שנהגו לקמו+ ידי המת ולתת לתו� ידו שבט ע+ .3
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  גשנ' ס

  

  'סעי� א

  

התקינו שיהיו . והיו עניי	 חיי	 מתביישי	, רתמפני שמשחירי	 בשני בצו, ומכסי	 פני עניי	, היו מגלי	 פני העשירי	 בראשונה" – גמרא

, הבהתקינו שיהיו מוציאי	 את הכל בכלי. והיו עניי	 חיי	 מתביישי	, בראשונה היו מוציאי	 עשירי	 בדרגש ועניי	 בכליבה. מכסי	 פני הכל

  .ואי� לשנות בי� עניי	 לעשירי	

  .פסק את החלק הראשו� בגמרא –מחבר 

  

  'סעי� ב

  

  .ש במיתתו"ת בחייו וכ"לא הסכי	 להניח ס, רב הונא שכשמת מסופר על – גמרא

  .ת על מיטתו של חכ	"שאי� מניחי	 ס, פסק כגמרא – מחבר

  .להניח לידו על קרקע או ספסל משמע שמותר וכ�, אבל להעמיד תלמיד חכ	 גדול ומיוחד בדורו מותר, דוקא להניח על המיטה – �"ז וש"ט

  

  'סעי� ג

  

  .ולא לשנותו ממטה אחת לאחרת, ובמטה ראשונה, הוציאו דר� פתחי	 ולא לשלשלו דר� גגותכבודו של חכ	 ל – גמרא

  .פסק את הגמרא – מחבר

  

  'ה� 'סעיפי	 ד

  

א	 ה	 קרובי	 ( משו	 ייחוד, אבל לא באיש אחד ובשתי נשי	, ונקבר באשה אחת ובשני אנשי	, תינוק כל שלושי	 יו	 יוצא בחיק" – גמרא

ואי� , ואי� עומדי	 עליו בשורה, )אור זרוע –אפשר ג	 בלא קרובי	 , וא	 בית הקברות סמו� לעיר. מתגרה בעת צרהר "שאי� יצה, למת מותר

רבי יהודה ). ארו�(מב� שלושי	 יו	 ואיל� יוצא בדלוסקמא . אפילו א	 קי	 ל� שכלו לו חדשיו, וברכת אבלי	, אומרי	 עליו תנחומי אבלי	

ב� שני	 עשר חודש . ועומדי	 עליו בשורה ואומרי	 עליו ברכת אבלי	. אלא בדלוסקמא הניטלת באגפיי	, לא בדלוסקמא הניטלת בכת�: אומר

ע "שלר, ע היא"ק לר"המחלוקת בי� ת. (יוצא במטה, הוא כב� שתיי	 ואבריו כב� שנה, הוא כב� שנה ואבריו כב� שתי	: ע אומר"ר. יוצא במיטה

  )חודש אלא צרי� שנה תמימה' או שבא לחלוק ולומר שלא מספיק יב, י	אלא צרי� שאבריו יהיו כב� שת, לא מספיק שנה

  .אי� רבי	 מתעסקי	 בו ומצווחי	 עליו, ושאי� יוצא במטה, היוצא במטה רבי	 מתעסקי	 בו ומצווחי	 עליו: ג אומר"רשב

  ".י� רבי	 מתעסקי	 בו ומצווחי	 עליוא, ושאינו ניכר לרבי	, רבי	 מתעסקי	 בו ומצווחי	 עליו, שניכר לרבי	: אלעזר ב� עזריה אומר' ר

  .א	 כלו לו חדשיו נוהגי	 לבר� ברכת אבלי	 ולעמוד בשורה – � גאות"רי

הכוונה ( ולא עומדי	 עליו בשורה, ונקבר באשה אחת ושני אנשי	, שתינוק כל שלושי	 יו	 יוצא בחיק ולא בארו�, ל"פסק את כל הנ – מחבר

ב� שלושי	 יו	 יוצא בארו� הניטלת . ואפילו א	 כלו לו חדשיו, ומרי	 עליו ברכת אבלי	 ותנחומי אבלי	ולא א )א� א	 רוצי	 מותר, שאי� חובה

  .חדש יוצא במטה' ב� יב. ואומרי	 ברכת אבלי	 ותנחומי אבלי	, ועומדי	 עליו בשורה, באגפיי	

י	 בר ,וכ� שכל הניכר לרבי	. לא, ערי	 בו וא	 לאשכל היוצא במטה רבי	 מרגישי	 ומצט, 	"וכרמב, אלעזר ב� עזריה' ג וכר"ועוד פסק כרשב

  .אי� רבי	 מתעסקי	 עמו, וכל שאינו ניכר לרבי	, מתעסקי	 עמו

  .אלא שאי� חובה לכ�, הרשות ביד	, אבל א	 רוצי	 להוציא בתו� שלושי	 יו	 במטה ולא בחיק – �"ש

  

  'סעי� ו

  

ונותני	 לו , מוהלי	 אותו על קברו בלא ברכה, בי� לאחר שמונה ימי	, ה ימי	בי� פחות משמונ, תינוק שמת לפני ברית המילה – ש"רא, �"רמב

  .ש	

  .ש"� והרא"פסק את דברי הרמב – מחבר

  

  'סעי� ז

  

  .כ ראשו ורובו קיי	"אא, אי� מוציאי	 את המת במטה – רבחמ ,אבל רבתי
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  שנד' ס

  

. מוציאי	 את השני, וא	 היו מליני	 את הראשו�. כ מוציאי	 את השני"ואח, ת הראשו�מוציאי	 א, ני מתי	 כאחדשעיר שיש בה " – בל רבתיא

שניה	 עמי , שניה	 תלמידי חכמי	, שניה	 חכמי	. מוציאי	 תלמיד חכ	: תלמיד חכ	 וע	 האר�. מוציאי	 את החכ	: חכ	 ותלמיד חכ	

אי� עומדי	 , הוציאו את הראשו� וקברוהו. קרובה לבית הניוולמפני ש, מוציאי	 את האשה: איש ואשה. מוציאי	 את מי שמת תחילה: ארצות

באי	 ועומדי	 בשורה ומנחמי	 ופוטרי	 , הוציאו השני וקברוהו. עד שיוציאו השני, ולא תנחומי אבלי	, ואי� אומרי	 ברכת אבלי	, עליו בשורה

  ".כ היה כבוד	 שוה וקלוס	 שוה"אא, ואי� מנחמי	 שני אבלי	 ביחד, את הרבי	

ואת , כ מנחמי	 את הראשו� לחוד"ואח, עומדי	 על שניה	 יחד, שכשעומדי	 בשורה, �"והסביר הש. פסק את כל הברייתא להלכה – רמחב

  .השני לחוד

  פתחי תשובה

כי חיוב	 חל , שוי	 שניה	, א	 מתו שניה	 בשבת, מ בשבת"ולפי זה יש נפק. והוא מת קוד	, כי החיוב חל בשעת הפטירה, יקבור קוד	 את הראשו� – ברית אברה	 .1

  .יקבר זה שמת קוד	, ולפי זה ג	 א	 מתו בשבת, כדי שלא יסריח זה שמת קוד	, א� יש טע	 נוס� לקבור הראשו�. יחד מיד בצאת השבת

  .בי� זקנה ובי� מעוברת, משמע בי� קטנה, מה שכתוב שמוציאי	 אשה אחת ללוותו – �"תשב .2

  
  

  שנה' ס

  

  ".מפני שקרובה להינוול, ברחובה של עירנשי	  אי� מניחי	 מטה של" – שנהמ

  :)ק כז"מו". (אפילו של שאר נשי	: עזר אמרירבי אל. אבל של שאר נשי	 מניחי	, לא שנו אלא של חיה: אמרי נהרדעי" – גמרא

  .אליעזר שאפילו של שאר נשי	 אי� מניחי	' פסקו כר – �"רמב, 	"רמב, �"רי

  ".ל האשהעולי	 בחבר עיר על האיש ולא ע" – אבל רבתי

  .מפני הכבוד, שאי� מניחי	 מיטתה של שו	 אשה ברחובה של עיר, �"	 והרמב"הרמב, �"ופסק כרי, פסק את המשנה והגמרא להלכה – מחבר

  .פסק את הברייתא באבל רבתי – א"רמ

  .שיהא עולה באשה כשנושאי	 אותה לקבורה, משו	 שאי� כבוד לחכ	 המנהיג את העיר, א"מסביר את הרמ – �"ש

  .אי� שו	 חילוק בי� איש לאשה לעניי� ללוותה לקבורה – ז"ט

  

  

  שנו' ס

  

  )ה"ב מ"שקלי	 פ". (מותר המת ליורשיו, מותר המתי	 למתי	" – משנה

  .)סנהדרי� מח". (ליורשיו, זה מותר המת, גבו למת, זהו מותר המתי	, גבו מעות למת סת	? כיצד – גמרא

שהיו צריכי	 לאסו� כס� , אלא משו	 הזילותא, כי הרי הזמנה לאו מילתא היא, נה את הכס�זה לא בגלל שק, מותר המת ליורשיו – �"רמב

  .הסובר שהזמנה לאו מילתא היא, שדי� זה נאמר אפילו לרבא, והראיה. יורשי	ל המת חלמ, לצרכי קבורתו

  .ולכ� יש לייחד לשאר מתי	, א	 ייחד למת מסוי	 אסור הכס� בהנאה – אור זרוע

וא	 , המותר יל� ליורשי	, א	 לצור� זה המת ייחדו, שמת שלא היה לו צרכי קבורה וגבו לו והותירו, �"הגמרא והרמב, המשנה פסק את – מחבר

  .יעשו מה	 צרכי מתי	 אחרי	, לא

  .אי� הבדל א	 הותירו כס� או הותירו שאר דברי	 וינתנו ליורשיו – �"ש

אבל א	 מנהג משפחת היורש , יינת� ליורש', ראה כמה קברות ישנ	 בלא מצבה'והיורש אומר , ר לעשות מצבהא	 הגבאי רוצה לעכב את המות – ז"פתחי תשובה בש	 רדב

  .הדי� ע	 הגבאי ויבנה ע	 הכס� את המצבה, להניח מצבה על הקברות
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  שנז' ס

  

  'סעי� א

  

  .)סנהדרי� מו( ".מותר, מקוננותלהביא לו ארו� ותכריכי	 ו, לכבודו, וא	 הלינו לשמע עליו עיירות, אסור להלי� המת" – גמרא

  .ש להלכה"� והרא"כ הרמב"וכ. מותר, ה א	 הלינו כדי שיבואו קרובי	"ה – אבל רבתי

  .פסק את הגמרא ואת הברייתא להלכה – מחבר

  פתחי תשובה

  .ורק משובח להזדרז כמה שיותר, אבל במקצת הלילה אי� איסור, איסור הלנה הוא רק א	 מלינו כל הלילה – ז"רדב .1

, וג	 הלאו הוא רק על מי שמוטל עליו לקברו, אי� חובה להוציא ממו� הרבה כדי שלא יעברו בלא תלי�, י השר ומבקש סכו	 עצו	"נתפס ונתלה ע, יהודי גנב – וות יאירח .2

 .עד חומש חייב לבזבזאבל . ולכ� הוי כמצוות עשה שלא מבזבז יותר מחומש, כי לא עבר עליו בקו	 עשה, ואי� הוא חייב לבזבז כל ממונו לש	 כ�

, דבריו מכל וכל ס"ודחה החת. א לידע אלא בעיכול בשר"וא, כיו� שרופאי זמנינו אמרו שלא נודע גבול המפריד בי� מת לחי, רצה להתיר את איסור לא תלי� ד"החכ	 רמ .3

וג	 . ומהפסוק משמע שהכל תלוי בנשימת הא�, בל משה רבנו ידעא, ואולי רופאי זמנינו שכחו ולא יודעי	, "אשר רוח חיי	 באפו: "כי התורה קבעה איסור כזה ואמרה

 .ומיעוטא דמיעוטא לא חיישינ�, הוי מיעוטא דמיעוטא, א	 יש מקרה שמתגלה כחי

ט שני "ט פסק שנפל ודאי אי� קוברי	 ביו"תקכו ס' ח ס"ע או"אבל בשו .א שג	 בנפלי	 יש איסור בל תלי�"וכ� מוכיח המג. ג	 רשע גמור אסור להלי� – בשמי	 ראש .4

 .א"ח ולא כמג"פ בגשה"וכ, ומותר להלי� אותו

, אלא רק להביא ארו� ותכריכי	 נקרא כבודו, שזה לא נקרא לכבודו, ע	 דמדומי חמה להצילו מחיבוט הקבר' כדי שיקבר ביו	 ו' אי� להלי� מת שנפטר ביו	 ה – ז"רדב .5

 .יי� העונש לא נקרא כבודאבל ענ

  .ונראה שאפשר. ושיוכלו בניו לומר קדיש, צרי� לחכות לאשתו שתבוא להגיד סימני	 מובהקי	 וכ� יזהו אותו, ע א	 כשנמצא הרוג"צ .6

  

  'סעי� ב

  

ט או "או ערב יוהיה ערב שבת . על אביו ואמו הרי זה מגונה, הרי זה משובח, מיטתו) ממהר להוציאה(על כל המתי	 כול	 המדחה " – גמרא

  .)ק כב"מו". (לפי שאינו עושה אלא לכבוד אביו ואמו, הרי זה משובח, שהיו גשמי	 מזלפי	 על מיטתו

  .משו	 שנראה כמקבל עליו את הדי�, וזה משובח, אר מתי	 ממהר להוציאשב – רבנו ירוח	

  .אבל באביו ואמו חייב להספיד, עמדו הרבה ולא יספידו	ולכ� גנאי לה	 שי, כ"בשאר מתי	 אי� דר� להתאבל ולהספיד עליה	 כ – נמוקי יוס�

  .פסק את כל הגמרא להלכה – מחבר

  .כיו	 א� על אביו ואמו ממהרי	 להוציא ואי� חילוק ביניה	 לשאר מתי	 – בית הלל
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  שנח' ס

  

  'סעי� א

  

ושאי� למטה צור� בה	 , ש"מלאחריה פטורי	 מקבי� מלפניה בי� , את שלמטה צור� בה�, וחילופי חילופיה�, נושאי המטה וחילופיה�" – גמרא

  ".אלו ואלו פטורי	 מתפילה. חייבי	

  .והשמיט את הפטור מתפילה, פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  .הסיבה היא מפני שהעוסק במצוה פטור מ� המצוה – �"ש

  

  'סעי� ב

  

וא	 התחילו והגיע זמ� , )כדי לא להפקיע חיוב המצוה( ש"ש בעניי� שלא יוכלו לקברו קוד	 זמ� ק"אי� מוציאי	 את המת סמו� לק" – גמרא

  ".ש"ואד	 חשוב מותר להוציאו סמו� לק, אי� מפסיקי	, ש"ק

  .לא כתב די� זה – ש"רא

  .פסק את הגמרא והשמיט את ההלכה של אד	 חשוב – מחבר

ויש מקלי	 בשל ערבית . ש של ערבית"שחרית לקש של "ואי� חילוק בזה בי� ק, יש להמתי� מלקברו עד שישערו שרוב הקהל התפללו כבר – א"רמ

  .הואיל וזמנה כל הלילה

  

  'סעי� ג

  

  .שמא יפסק סנדלו של אחד מה	 ונמצא מתעכב מ� המצוה, הכתפי	 אסורי	 בנעילת הסנדל" – ירושלמי

  .די� זה לא נוהג, אלא כול	 מסייעי	 בנשיאת המטה, בימינו שאי� כתפי	 – בית יוס�

  .אסורי	 בנעילת הסנדל, ש כתפי	 מיוחדי	 לשאת את המטהפסק שבמקו	 שי – מחבר

כ היו צריכי	 ללכת יחפי	 "וא, ואינ	 מניחי	 לאנשי	 אחרי	 לשאת את המטה, יש קהילות שעושי	 חבורות מיוחדות לשאת את המת – ז"ט

זמנו שא� אחד אחר לא יכול היה לשאת את שבירושלמי התכוו� ב, הכס� חלק עליו' � בנק"והש. וזה לא כדי�, ינ	 עושי	 כ�אא� , כדעת המחבר

יחלי� , כי ג	 א	 יפסק סנדלו, מ לא צריכי	 ללכת יחפי	"מ, פ שבפועל לא נושאי	 כי יש חבורה"אע, א� בזמנינו שיכולי	 אחרי	 לשאת, המטה

  .שרק בסנדל הקפידו ולא בנעליי	 רגילות, ועוד. אותו אחר מהקהל

אמות ' וכשמגיעי	 לבית הקברות מעמידי	 אותו כל ד, כ שאר הע	"ואח, 	 מהבית והמטה בידיה	נוהגי	 שהאבלי	 יוצאי	 ראשוני – א"רמ

  .ובימי	 שלא אומרי	 צדוק הדי� לא מעמידי	 אותו. כ אומר צדוק הדי�"פעמי	 ואח' ונהגו כיו	 להעמיד ג, קוד	 שנקבר
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  שנט' ס

  

  'ב� 'א פי	סעי

  

  ".לאחר המטה יוצאות, ותהמטה יוצא לפנימקו	 שנהגו נשי	 לצאת " – גמרא

מפני כבוד� של , ד שאנשי	 הולכי	 תחילה והנשי	 אחריה	"ומ, זה בגלל שה	 גרמו מיתה לעול	, ד שהנשי	 מהלכות תחילה"מ – ירושלמי

  .שלא יהיו האנשי	 מביטי	 בנשי	, בנות ישראל

  .עול	שא	 יוצאות גורמות רעה ל, יש למנוע נשי	 לצאת לבית הקברות – זוהר פרשת ויקהל

  .כדי שלא יביטו בה�, כ האנשי	 יוצאי	"ורק אח, ה� הולכות קוד	 ליציאה, וכ� בדר� חזרה, נשי	 יצאו בסו� – דרכי משה

  .הולכי	, מקו	 שנהגו אבלי	 להיות הולכי	 לפני המטה – � וטור"רמב

יש למנוע מהנשי	 להיכנס אחר המיטה לבית וכ� ש .וכתב שכיו	 נשי	 נוהגות לצאת אחר המטה בלבד ואי� לשנות, פסק את הגמרא – מחבר

  .הקברות

  .ה שלא נכנסות ג	 לפני המטה לבית הקברות"ה – א"רעק

א� א	 , וכוונת הזוהר שלא תצאנה לבד. הוכיח מהגמרא שאי� למנוע הנשי	 מללכת לבית הקברות כמלווי	 את המת – ת בית יעקב"שו

  .אז אי� סכנה, האנשי	 לפניה	

  .כיו	 האבלי	 הולכי	 בי� שאר הע	, � והטור"וד לדעת הרמבבניג – ח"ב� בש	 ה"ש

  

  

  שס' ס

  

  .)כתובות יז". (מעבירי	 את המת מלפני הכלה" – גמרא

כי באבל רבתי מדובר לאחר החופה , מ מהגמרא בכתובות"שלק �"וכתב הרמב ".בית האבל קוד	, בית האבל ובית המשתה" – אבל רבתי

  .ובכתובות מדובר בשעת החופה

בית , בית האבל ובית המשתה. הכלה קודמת, המת והכלה. שזו מצוה לחיי	 וזו מצוה למתי	, המילה קודמת, המת והמילה: תניא" – תאמכיל

והאבל אינו אוכל עד שיאכילוהו , שהחת� אוכל ומאכיל אחרי	, אבל קוד	, אבל וחת�. בית האבל קוד	, וא	 יש לו פרנסה, המשתה קוד	

  ".אחרי	

  .כי אי� מי שיקבור אותו, כמו שהוא קוד	 לשאר מצוות, צוה קוד	 להכנסת כלהמת מ – שאילתות

וכ� א	 אי� בעיר מספיק כדי לזה , ומעבירי	 המת מלפני הכלה, הכלה קודמת, א	 פגעו מת וכלה זה בזה :ולכ�, ל להלכה"פסק את הנ – מחבר

כי , תנחומי אבל קודמי	 לשמחת חת� וכ� הבראתו קוד	 למשתה, אחר שנכנסה הכלה לחופה. מקדימי	 ומכניסי	 את הכלה מלפני המת, ולזה

כ "ומת מצוה ג, וכ� מילה קודמת למת. אחרת החת� קוד	, ויש לו סיפוק כדי שניה	, והוא שיש לחת� פרנסה. האבל מחכה שאחרי	 יאכילוהו

  .קוד	 לכל דבר

  ).מ"י בש	 הגה"ב(והמנחמי	  כ האבל"יוצאי	 חת� ושושביניו תחילה ואח, חת� ואבל בבית הכנסת – א"רמ

  

 .וזה חסד ע	 החיי	 בלבד, שזה חסד ע	 החיי	 והמתי	, נחמת האבל קודמת לבקור חולי	 – 	"רמב ?מה קוד	, נחו	 אבלי	 ובקור חולי	

  .כי בקשת הרחמי	 נחשבת כאילו מחייהו, ש	 כתב שכשאפשר לקיי	 את שניה	 בקור חולי	 קוד	 �"והש. שלה' בסו� ס א"פ הרמ"וכ
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  שסא' ס

  

  'סעי� א

  

אי� , א	 יש ששי	 רבוא, תנילמא�  דקרי ו. אי� לו שיעור, למא� דמתני. מבטלי	 תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה לחופה: ר"ת" – גמרא

  .)מגילה כט( ".)כי נטילתה כנתינתה( צרי� להתבטל בשבילו

ולא הוי תמ� : ל"א). ליווינו מת(גמלי� חסד : אמרי� ליה? א� הויתו�, אמר ל� .אליעזר' אמי מייתי קומי ר' רב חייא ורב יוסא ור" – ירושלמי

  )".שכ� שלנו(מגיר הוה : אמרי� ליה? אוחרני�

  .אי� צרי� להתבטל בשבילו, כיוו� שיש מי שיתעסק עמו, למא� דלא קרי ותני – ג"בה

  .ל קדיש וברכת אבלי	שעשרה חייבי	 בשבי ,�"ומסביר הרמב. מתבטלי	, א	 אי� עשרה – רב נטרונאי

 .ותלמוד תורה קוד	, אינו צרי� לבטל בשבילו, אלא מכיוו� שיודע שיש בעיר די אנשי	 שיתעסקו עמו, אי� צרי� לבדוק א	 יש עשרה – �"רמב

  .באד	 שלא לומד ומלמד, ת כשיש מי שיתעסק עמו"שלא מבטלי	 ת, פ הירושלמי"ומוכחי	 דבריו ע

ואי� ל� אד	 מישראל שאינו , כי מ� הסת	 כל אחד מישראל מלא מצוות כרימו�, עכשיו מבטלי	 לכל אד	 – א בש	 רבנו משה מקוצי"ריטב

  .מצוי במשנה או בגמרא

א	 יש ששי	 , שנה אבל לא לימד )או/ו( ולמי שקרא. ת להוצאתו ואי� לו שיעור"פסק את הגמרא שלמי שמלמד לאחרי	 מבטלי	 ת – מחבר

אבל לא צרי� לבדוק א	 , והוא שיש עשרה, ל"לא מבטלי	 וכנ, מי שיתעסקו עמוכיוו� שיש , לא למד ושנה כללולמי ש, לא מבטלי	 יותר, רבוא

  .תלמוד תורה שלו קוד	 ,שיעשהמי אלא כיוו� שיש , יש

בטל ג	 שצרי� ל, שהוא חולק על המחבר, ז"סביר הטהו. שכול	 מלאי	 מצוות כרימו�, שכיו	 מבטלי	 בשביל כול	, א"פסק כריטב – א"רמ

  .יש עשרהא	 

ע צרי� "לכו, אבל למי שלימד לאחרי	, לא צרי� ללכת בי� למי שקרא ושנה ובי� למי שלא, דעת האגודה שא	 יש כתות שמתעסקות במת – �"ש

  .ח"ל והב"פ מהרש"וכ .לבטל תורה וללכת

  .כה למעשהת ללוית המת רק א	 הנפטר היה מורה הוראות לרבי	 בדברי הל"כתב שמבטלי	 ת בילקוט יוס�

  

  אשה וקט�

  .דינה כמי שלא קרה ושנה – �"רמב

  ).600,000(דינה כמי שקרא ושנה , היות ועושה מה שמוטל עליה וזהירה בלמוד בניה ובעלה – ש"רא

  .מספיק עשרה – א"ריטב

  .�"ופוסק להקל באשה וקט� כרמב, �"א השני את הרמב"ש וכי"א את הרא"מביא כי – מחבר

  

  'סעי� ב

  

, אי� מבטלי	 תלמוד תורה בשבילו, אבל כל זמ� שמוטל לקברו, זה בשעת הוצאתו' כל החילוקי	 בסעי� א – ש"רא, �"רמב, 	"ברמ, תוספות

  .ת ובי� בשאר מלאכות"ותרת בי� בתמ, אותה שאינה יומה, שכל אחת מתעסקת ביומה, אלא א	 יש חבורות בעיר

כל בעלי המלאכה , וא	 אי� חבורות בעיר. אפילו בשביל מי שלא קרא ושנה ,כול	 בטלי	 ממלאכה בכל המתי	 כול	, אול	 בשעת הוצאתו

  .א"פ השיעורי	 בס"אלא בשעת הוצאתו ע, ת אי� בטלי	"אבל מת, צריכי	 להתבטל כדי לעסוק בצרכי קבורתו

  )והכוונה שחובה לבטל, א� אי� זה נכו�, הכוונה שרשאי	 לבטל, ת להוצאת המת"מבטלי	 ת"יש שכתבו ש(

  .פסק את כל הדברי	 האלו להלכה – מחבר

אול	 במדינתנו שיש חבורה , חבורה שמחזיקה בקבורת מתי	 לא יכולי	 למנוע מאחרי	 לעשות המצוה – בש	 המג� אברה	 פתחי תשובה

חלק  אבל א	 לא רוצי	 להיות, שכא� מדובר על אנשי	 הרוצי	 להיות תו� חבורת	, ס"והסביר החת. צרי� לתת לה	 כמנהג	, ממונה לזה

לא יכולי	 למנוע מאחרי	 , שא	 לא כ�, שזה בתנאי שהחברא קדישא עושי	 זאת בחינ	, ס"ועוד כתב החת. יכולי	 למנוע מה	, מהחבורה הזו

  .בזול יותר או בחינ	 לעשות כ�

  

  'סעי� ג

  

  .)ברכות יח". (ובר נידוי הוא, הועובר משו	 לועג לרש חר� עוש, את המת ואינו מלווהו הרואה: אמר רחבה אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא

  .צרי� ללוות אותו לפחות ארבע אמות – רבנו יונה, ש"רא

  .ל להלכה"פסק את הנ – מחבר

  .פשוט שצרי� ללוותו עד קברו, אבל א	 אי� לו, כל זה כשיש למת כל צרכו – ש בש	 יד אליהו"פת
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וכ� העול	 נוהג . ג שאי� לו כל צרכו"צ להתבטל אע"א, ואה את המתאבל א	 לא ר, שכל זה כשרואה את המת, ב העמק שאלה"דקדק מכא� הנצי

כתב שזה דבר בלתי אפשרי שכול	 יתבטלו  "מנחת שלמה"ת "ובשו. שא	 לא רואי	 את המת לא מתבטלי	 ממלאכה אפילו אי� לו כל צרכו

  .ממלאכה בעיירות גדולות

  

  'סעי� ד

  

  )ג"ג ה"בכורי	 פ". (לא קיימי אלא מקמי דגמלי� ליה חסד, אילי� דקיימי מקמי מיתא, אמר רב יוסי" – ירושלמי

חייב לעמוד , )כגו� שלא קרא ושנה ויש לו כל צרכו(כלומר אפילו במקו	 שאי� צרי� ללוותו , מכא� משמע שצרי� לעמוד בפני המת – � גאות"רי

  .מפניו כשעובר

  .+ גאות"פסק את הגמרא וכרי –מחבר 

שיעמוד מפני  חזקיה אמר חיהודה אחיוש, ק"במוומה שמשמע מהגמרא , שה	 גומלי חסדי	, י	 את המתצרי� לעמוד מפני אלה שנושא – ז"ט

  .ויש שחלקו על דבריו .פני המתמואז צרי� לעמוד ג	 , זה בגלל שהוא היה תלמיד חכ	 ,ולא מפני המלווי	, רב הונא שמת

מ חובה לעמוד ג	 מפני "כתב שיש בכ" יד אליהו"ת "א� בשו .והצרי� לעמוד מפניו בשעת עשיית המצ, מ משמע מכא� שאד	 שעושה מצוה"מ

  .וזו כוונת הירושלמי, אלא שהחובה לעמוד מפני נושאי המיטה חזקה יותר, מת שאינו תלמיד חכ	

אי כי העמידה היא מפני נוש, א	 אינו תלמיד חכ	, לא חייבי	 לעמוד בפני המת, א	 החבורה של נושאי המת ה	 גויי	, לפי זה –ש "פת

  .המיטה

  

  'סעי� ה

  

  ".צריכי	 ללוותו כמו בשעת הוצאת המת, א	 שלדו קיימת, ארו� העובר ממקו	 למקו	" – גמרא

  .פסק את הגמרא להלכה – מחבר
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  בסש' ס

  

  'סעי� א

  

". עובר משו	 הלנת המת, לפיכ� הנות� מתו בארו� ולא קברו בקרקע, כי קבור תקברנו: ל"ת? מניי� לקבורה מ� התורה: יוחנ�' אמר ר" – גמרא

  :)סנהדרי� מו(

איתמסיר : בר יעקבאמר רב חמא . אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי? קבורה מדאורייתא מנא לנו: אמר ליה שבור מלכא לרב חמא" – גמרא

ולהכי לא אמר ליה , אבל קבורת האר+ לא משמע מיניה, דילמא דליעביד ליה ארו�, ודחי ליה! 'כי קבור'איבעי ליה למימר , עלמא בידי דטיפשאי

  ".לא משמע ליה לשבור מלכא דרשה מריבוייא, ומשני? ונימא ליה מריבוייא. מידי

אבל יפה לקברו בקרקע , והכניס לקרקע אינו עובר עליו, כלומר א	 ש	 את המת בארו�, קעמכא� לומדי	 שצרי� לקבור בקר – טור, �"רמב

או שמדובר לאחר עיכול הבשר או שהיו נוקבי	 בארו� , ומה שחכמי התלמוד היו נקברי	 בארונות. ל"ואפילו בחו, שקבורת קרקע מצוה, ממש

  .לאר+

  

והיפה לקבור בקרקע ממש אפילו , נת� בארו� וקברו כ� לא עובר, ובר משו	 בל תלי�שא	 נת� בארו� ולא קבר ע, ל להלכה"פסק את הנ – מחבר

  .ל"בחו

נותני	 חרסית על פיו ועיניו  .1: ומסביר שני הסברי	 לכ�, שתמה על המנהג לקבור את הכהני	 בארונות שלמי	, מביא בש	 הפרישה – �"ש

  .חד סגיובנקב א, בארונות של היו	 עושי	 נקבי	 .2. וזה במקו	 עפר

  

  'סעי� ב

  

  .)ב עד"ב. (נ מ� הצד"א, שהוו גנו אפרקידא, כמו שכתוב במתי המדבר, מניחי	 את המת על גבו ופניו למעלה" – �"מבר

  .אלא כדר� שאד	 יש�, לא עומד ולא יושב, יהבוני על סתרי" – ירושלמי

  ".כדרכו פרט למונח בי� ירכותיו, ושבפרט לי במושכ: ואמר רב. נוטלו ואת תפוסתו, המוצא מת מושכב כדרכו" – גמרא

הטיל עפר לוהשיב ש, ורק מעל הלוח לשי	 עפר, הא	 לתת עפר על כולו או לשי	 לוח, שאלו אותו מה הדר� הטובה ביותר לקבור – רב נטרונאי

קוברי	 , בל שאי� קור גדולוב, לא שמי	 עפר בכלל, באר+ ישראל שיש ברד ואי� המת מתליע: אלא שלא כל הארצות שוות, על כולו זה ביזיו�

ומעל , ואז שמי	 לוח, ושמי	 את בגדיו ומוסיפי	 עוד קצת עפר, וא	 יש גשמי	 שמי	 עפר על פניו, ועיניו, ונותני	 עפר על פניו, אותו בארו�

  ")ואל עפר תשוב, כי עפר אתה: "שנאמר, ומה ששמי	 עפר זה בגלל שרפואתו עפר. (הלוח שמי	 את כל העפר

  .אלא בגלל שקבורת האר+ מצוה, י"ולא משו	 חביבותא דא, ביקש שישימו את גופו על האר+ ממש בלי ד� תחתו� בצוואתו של רבי – ירושלמי

ואותו היו	 הוא , נתעכל הבשר מלקטי	 העצמות וקוברי	 אותו בארו�, )קרקע קשה כאב�(בראשונה היו קוברי	 במהמורות " – ירושלמי

  .מות אביו מ� הדי�ולמחר שמח בגלל שנחו עצ, מתאבל

  

  .� שנותני	 מת מושכב ופניו למעלה כאד	 יש�"פסק את דברי הרמב – מחבר

  .נוהגי	 לכסות הארו� בד� ולא להטיל שו	 עפר על גופו משו	 ביזיו� – �"ש

  פתחי תשובה

אלא , למרות שבגמרא בכתובות משמע שכ� צרי� לקברו, ע"ל כגו� שהיו צריכי	 לקטוע לו רגל או יד, אבר מ� החי אי� חיוב לקברו א	 חושש מפני הסכנה – שבות יעקב .1

  )ה"י מ"ט שבת פ"יו' תוס. (ויש שאמרו שחייבי	 בקבורה .כי אבר מ� החי ג	 מטמא, מ לא יכנסו הכהני	 למקו	 שהאבר נמצא"ומ. ל שאי� זה מצד חיוב"י

  ".בל תלי�"איסור של א� אי� בה	 , יש חיוב על קבורת אברי	 של מת שנקבר ראשו ורובו – גשר החיי	

כדאי לפתוח , וכדי לקיי	 המנהג, )י"כיווני א(או ראש למערב ורגליי	 למזרח , ל עדי� או ראש לצפו� ורגליי	 לדרו	"ובחו, אי� קפידא בכיווני	 באר+ ישראל – ס"חת .2

 .בכל צורה שהיא מותר, ל"א להקפיד על הנ"ובמקו	 שא. לרמז לתחית המתי	, עוד פתח לבית הקברות

  

  'סעי� ג

  

ולא המת בצד , שנמצא כל אחד ואחד בתו� קבר לעצמו, כ היה דופ� הקבר מפסיק ביניה	"אא, אי� קוברי	 שני מתי	 זה בצד זה" – אבל רבתי

כל : זה הכלל. וע	 ב� בנה הקט�, והאשה נקברת ע	 בנה הקט�, האיש נקבר ע	 בתו הקטנה: רבי יהודה אומר. ולא העצמות בצד המת, העצמות

  2".נקבר עמו במותו, � עמו בחייושיש

  .יהודה' המנהג כר –טור 

, )ה ע	 בת בנו או בתה"וה( שנקבר האיש ע	 בתו הקטנה והאשה ע	 בנה וע	 ב� בנה הקט�, יהודה' וכר, פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

  .נקבר עמו במותו, וכל שיש� עמו בחייו

                                            
2
  .פוליהלכ� מרחיקי	 בכדי שיעמדו כוכי	 ולא ליתו לאינ, שהכל לפי הסלע, ג לגבי קבורה במערה"� מביא גירסא שיש בה את דעת רשב"הרמב 
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  .לא קוברי	 אות	 יחד, רות שזה מותרלמ, � ע	 האב והא	היות ואי� דר� לישו, ב� גדול ובת גדולה – �"ש

  

  'סעי� ד

  

ודוקא שאי� ביניה	 עפר ששה . שאי� נוהגי	 ביזיו� במתי	, וא	 נת� כופי	 את העליו� שיפנה, אי� נותני	 שני ארונות זה על זה" – אבל רבתי

  )טפחי	' יש גורסי	 ג( ".מותר, אבל א	 יש ביניה	 עפר ששה טפחי	, טפחי	

וכוונתו , � שצרי� ששה טפחי	"שג	 כוונת הרמב, מתר+ בהגהות?� משמע שא	 יש ביניה	 שלושה טפחי	 זה מספיק"כי ברמב, ע"צ – ית יוס�ב

  .שלושה טפחי	 לכל מת

  .ופחות מזה אסור וכופה העליו� שיפנה, שבששה טפחי	 מותר, פסק את הברייתא להלכה – מחבר

  .מותר, א לקברו בעניי� אחר"א� א	 א, תני	 זה על גב זה בלי הפסקא במקו	 אחר לא נו"אפילו א	 א – �"ש

  .ולכ� פוק חזי שקוברי	 בלי הרחקה זו, אבל לצערנו אי� הדבר כ�, הרחקת ששה טפחי	 נאמרה במקו	 שניתנה לנו אר+ רחבת ידיי	 – פתחי תשובה בש	 שבות יעקב

  

  'סעי� ה

  

  .)סנהדרי� מז". (חמור אלא רשע קלואפילו רשע , אי� קוברי	 רשע אצל צדיק" – גמרא

, חייא' נינחי גבי ר, אמריה, י"כי נח נפשיה דרב הונא ואסקוהו לא: "ומביא ראיה מהגמרא, ש בינוני אצל חסיד"וכ, אי� קוברי	 צדיק – �"רמב

  ".וקיבלוהו, למערתא דדייני, עיילוה למערתא דחסידי ולא קיבלוהו: "וכ�". דרב הונא ריב+ תורה בישראל

  .אבל קוברי	 בעל תשובה אצל צדיק גמור – ז"כי משה בש	 אודר

� שלא קוברי	 צדיק וכשר ובינוני אלא חסיד "וכרמב, ואפילו רשע חמור אצל רשע קל, ברי	 רשע אצל צדיקושלא ק, פסק את הגמרא – מחבר

  .מופלג

  .שקוברי	 בעל תשובה אצל צדיק גמור, ז"פסק כאו – א"רמ

  .ל תשובה אצל חסידאי� קוברי	 בע – �"ש, ח"ב

אלא קוברי	 אותו כרגיל בקברי אבותיו לפי , שדי� ארבע מיתות לא בטלו ולכ� לא ייקבר בקברי אבותיו, לא אומרי	 שקיבל עונש, אד	 שנרצח – ס"פתחי תשובה  בש	 חת

  .כבודו הראוי לו

  .אי� מפני	 את הצדיק, א	 נקבר בטעות רשע אצל צדיק –) ה"כח ס' ס( א"חזו

  

 �  'וסעי

  

  )הטור השמיט די� זה. (שג	 במות	 אי� לה	 מנוחה יחד, אי� לקבור שני מתי	 יחד שהיו שונאי	 זה לזה – יהודה החסיד' בנו ירוח	 בש	 רר

  .פסק כדברי רבנו ירוח	 – מחבר
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  שסג' ס

  

  'סעי� א

  

ובתו� , ל ממכובד לבזוי"אצ, לא מבזוי למכובד ,אי� מפני	 המת והעצמות לא מקבר מכובד לקבר מכובד ולא מקבר בזוי לקבר בזוי" – ירושלמי

  ."שערב לאד	 שיהא נקבר אצל אבותיו, אפילו ממכובד לבזוי שרי, שלו

  

  ?אלו קברי	 מותר לפנות

אבל , וכ� אסור להזיזו כלל, אי� פותחי	 את הקבר לבדקו, אפילו מערערי	 היורשי	 לראות א	 הביא שתי שערות – רבנו ירוח	, רב האי גאו�

מערות שיש ( .כ מותר"ג, מ לפנותו מאוחר יותר"כ א	 קברו אד	 ע"כמו. וזה נחשב לכפרה, מ להעלותו לאר+ ישראל מותר"ת את המת עלפנו

וכ� בית קברות שהתמלא , אסור לעשות כ�, ומכניסי	 את המת החדש פנימה, בה	 כוכי	 וכשמכניסי	 מת לכו� מפני	 את העצמות ושמי	 בצד

וא	 . כ רחוקי	 ששה טפחי	"אא, כי אסור לקבור שני מתי	 זה בצד זה, כ אסור"ג, ות כדי לפנות מקו	 למתי	 אחרי	ורוצי	 להזיז את העצמ

  .אפשר בדיעבד להזיז ולפנות לו מקו	, אי� מקו	 אחר למת

מותר ) שסד' ס(בר הנמצא וכ� ק. כ מותר"ג, בקבר שאינו משתמר שיש לחוש שגויי	 יוציאוהו או שיכנסו בו מי	 – י בש	 אור זרוע"הגהות אשר

  .לפנותו

  

ומותר במקרי	 , ")ישנתי אז ינוח לי("כי הבלבול קשה למת , פסק את הירושלמי שלא מפני	 מת ועצמות אפילו מקבר בזוי למכובד – מחבר

  .יי	 או קבר הנמצאמ לפנותו וכ� כשלא משתמר בגלל הגו"כאשר נתנוהו ע, מ לקברו באר+ ישראל"ע, )קברי אבותיובמקו	 (בתו� שלו : ל"הנ

  .יש נוהגי	 לתת מעפר אר+ ישראל בקבר ויש למנהג זה על מה שיסמכו – א"רמ

  

  פתחי תשובה

אבל א	 יודעי	 שבעוד כמה . והקרקע לא שלה	 לעול	, אי� להזיז, אול	 במקו	 שקבור בי� ישראלי	. 	 יכולי	 להוציאו לקברו בקברי ישראל"מי שנקבר בקברי עכו .1

אלא מעבירי	 מש	 א� שאר מתי	 א	 אפשר ועושי	 חומה וגדר לקבר	 , ופסק שלא רק לאביו ואמו עושה זאת. מצוה בודאי להוציאו, 	 את המקו	שני	 יחרשו הגויי

  .כדי לשמור עליה	

 .הולא יעלו, אול	 א	 ציווה עליה	 שלא להעלותו, עדיי� יכולי	 בניו להעלותו, א	 גילה דעתו בחייו שלא רוצה שיעלוהו לאר+ ישראל .2

  .שיי� למישהו וקברו ש	 בטעות נפלשאז מותר לפנות קבר , שקבר הנמצא מותר לפנותו כיו� .3

  

  'סעי� ב

  

  .ל לאר+"אבל מוליכי	 מחו, אי� להולי� את המת מעיר שיש בה קברות לעיר אחרת –י בש	 אור זרוע"הגהות אשר

וא	 צווה לקברו בביתו , "למה הרגזתני להעלות"וכ� , "ז ינוח ליישנתי א: "וכתוב, משו	 שהבלבול קשה למת שמתייראי	 מיו	 הדי� – כל בו

  .מצוה לקיי	 דבריו, ולהעתיקו לבית הקברות

מ "מותר לתת סיד למהר עיכול הבשר ע, א	 ראוב� צווה שביו	 פטירתו ייקבר בקבורת אבותיו ונאנסו וקברו אותו במקו	 אחר – א"רשב

  .ביזיו� למתשיוכלו לקבור אותו בקברות אבותיו ואי� זה 

מפני שמבזה את המתי	 שנשארו קבורי	 , �"והסביר הש, שאי� להעביר מת מעיר שיש בה קברות לעיר אחרת, י"פסק את הגהות אשר – מחבר

שהטע	  ש"לכ� מפרש הפת! ?ז ג	 א	 ציווה המת להוליכו לא ישמע לו"שלפי, �"ש דחה את טעמו של הש"הפת( .שלא נח אצל	, באותה העיר

  )ואולי בי� כ� ובי� כ� יסריח ויהיה ביזיו� למת, צער המת לטלטלהו למרחק הוא משו	

ג	 א	 ציווה הנפטר , ולפי זה. שכאילו לא ראוי להיקבר אית	, משו	 שמבזה את מתי העיר, הטע	 שאי� מוליכי	 מתי	 מעיר שיש בה בית קברות לעיר אחרת – פתחי תשובה

  .יח בדר�אלא הטע	 הוא שמא יסר. אסור, להעביר אותו

  

למהר את עיכול הבשר לעשות  וכ� שמותר לתת עליו סיד כדי, ששומעי	 למת כשרוצה שיקברו אותו בביתו, א"פסק את הכל בו והרשב – א"רמ

  .אינו נח מהדי�, וכל עוד שלא התעכל בשרו, "ובשרו עליו יכאב"כתוב  כי, רצונו

  פתחי תשובה

מ לא ראוי לצוות לבניו לשפו� סיד על "א� מ. 'כי אחרת יגזרו עליו להיקבר ביערות ולא בקברי אבתיו וכד, לעכל הבשר כדי, כגו� מצות המושל, מותר לשפו� סיד לצור� .1

  .קברו וללכת נגד חכמות התורה

מכור עצמו בחייו לרופאי	 ובודאי שאי� ל. דהוי פקוח נפש, א	 יש לנו עוד חולה מסוכ� כמותו לפנינו, מותר לחתו� מבשרו לראות שורש המכה, בחולי אב� אד	 שחלה .2

  .כ זה פקוח נפש"אא, ויש כא� איסור הנאה וניוול, שלא חס על כבודו וכבוד קונו, יתהכיד שילמדו ממנו לאחר מ

  

  'סעי� ג
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  ".לא מתו� הקבר לצד לקבור ש	 מת אחר, קטי	 עצמות לא מתו� הארו�לאי� מ" –אבל רבתי

  .פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

  

  'סעי� ד

  

  .שנינוחו עצמותיו מ� הדי�, והטע	 הוא מפני שזה סימ� יפה למת, כדי שיתעכל הבשר, היו נוהגי	 לקבור במהמורות בלי ארו�" – �"מבר

  .כ ללקט את העצמות ולקבר	 בארו�"שמותר להניח המת במהמורות ואח, �"פסק את דברי הרמב – מחבר

  

  'סעי� ה

  

  )'של חרס תשבר, של אב� תקבר' –הטור ' גי. (ושל ע+ תשר�, ב� ושל חרס תשברשל א, ארו� שפינוהו אסור בהנאה" –אבל רבתי

  .ש"ע, שמט' כי כל מה שנקבר ע	 המת אסור בהנאה כדלעיל  ס, פסק את הברייתא ולא כגירסת הטור – מחבר

א� יש שחלקו על . כ בהנאה"ומותר אח', צר ביה ואזמניה'וב כלא חש, פ שהעבירוהו בו עד לעיר אחרת לקבורה"אע, ארו� של מת שהתברר שהיה קט� מדי למת – פתחי תשובה

  .'צר ביה ואזמניה'שג	 בשעה מועטת נחשב , זה

  

  'סעי� ו

  

  )כי חוששי	 שמא ה	 חלק מארו� שפינוהו" (המוצא נסרי	 בבית הקברות לא יזיז	 ממקומ	" –אבל רבתי

  .חרסי	ה "שה, ז בש	 הפרישה"וכתב הט. פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

  

  'סעי� ז

  

, ואפילו א	 היורשי	 מערערי	 לראות א	 הביא שתי שערות, ולפתוח את קברו אחר שנסת	 הגולל, אסור להזיז את המת ממקומו –רבנו ירוח	

  .אי� פותחי	 לבדקו

  .נחשב כמכור, מ בזה לדעת א	 מה שמכר"שיש נפק, ז"הטוהסביר . פסק כרבנו ירוח	 – מחבר

  פתחי תשובה

 והחוות יאיר) ג ממי+"מהר( .ובגדול יש חרדת הדי�, כיו� שאי� חרדת הדי�, א	 שכחו להלבישו אחד מ� התכריכי	, להלבישו) פחות מגיל עשרי	(ח קבר קט� מותר לפתו .1

  .הכריע שמותר רק ביו	 הראשו� או השני לקבורתו טר	 החל להרקיב ובגשר החיי	. כתב שאסור ג	 בקט� לפתוח

לעשות כ� ואסור . לדעת שהוא בעלה והיא טוענת שיש בגופו סימני	, שיצא מביתו לחצי שנה וקברו אותו, צא ונראה כאילו בעל אישה אחתאסור לפתוח קבר הרוג שנמ .2

כדי  ש"כ, שא	 התירו לכבוד להעבירו לקבר אבותיו, א� יש שהתירו זאת .וזה אסור, יפתחו את הקברייתכ� שלחנ	 , כיו� שמדובר בספקש, אפילו א	 תישאר עגונה

יהיה , כי א	 לא יהיה לצור� אשה זאת, ע יהיה מותר"א נראה שלכו.נ.ולגבי בדיקת ד. שמותר, פ בגשר החיי	"וכ .וכ� יאמרו בניו קדיש. להסיר את אשתו מעגינות

 .כ לכשתימצא"לצור� אשתו האמיתית אח

א� דוקא במתי	 שנקברו מקרוב , אפשר לפתוח עוד קברי	 לכ� אולי ג	 ה	 ערומי	, בשבות יעקב פסק שא	 פתחו כמה קברי	 וראו שהמתי	 ערומי	 בלא תכריכי	 .3

  .א� יש שחלקו על זה וסברו שאי� לפתוח שו	 קבר. א� לפני כ� לא, כגו� חודש ימי	
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  דשס' ס

  

  'סעי� א

  

וקרקע , קרקע עול	 הוא, יאות איני� עבדי�, אמר להו: אתו אמרו ליה לשמואל, יה מיניה עפרא לאישתא בת יומאוו שקלהקבריה דרב " – גמרא

אלהיה	 על : "שנאמר, ז במחובר לא מיתסרא"מה ע, ז"מקיש קבר בני הע	 לע, "וישל� את עפרה על קבר בני הע	: "דכתיב, עול	 אינה נאסרת

שמשמע בה	 שקבר כ� נאסר , ומקשה הגמרא מכמה מקומות :)סמהדרי� מז. ("ובר לא מיתסרא� קבר במח" ההרי	 ולא ההרי	 אלוהיה	

  )שבנאו למעלה מהקרקע( .ומעמידה הגמרא בקבר בניי�? בהנאה

  

  ?מה די� העפר שמכסי	 בו את הקבר

  .וקרקע עול	 זה כגו� שחפר כו�, ונחשב תלוש, שתלוש ולבסו� מחובר הוא, העפר אסור בהנאה – ר ישעיה"הר

  .וראיה שאסרו רק קבר בניי� ולא עפר שנתלש, ג	 עפר שנתלש נקרא קרקע עול	 – ש"רא

  

  ?הא	 מותר לשבת על המצבה או על העפר שמעל הקבר

שהיו	 הכל , י"וכ� סובר הגהות אשר, שב כתלוש ולבסו� חיברוחכי זה נ, אפילו אב� אסור ואפילו מצבה, כל אלו אסורי	 בהנאה – ר ישעיה"הר

  .ואפילו להישע� על המצבה אסור, וכל מה שנעשה לצרכו אסור בהנאה, ור� המתנעשה לצ

  .וכאילו מתני	 שזה לא נאסר לישיבה, כ לכבוד בעלמא"אלא רק ציו� שנותני	 עליו אח, כי זה לא נחשב חלק מהקבר, מותר – ש"רא, א"רשב

  

  .קע עול	 מותרתאבל קר, שקבר בניי� אסור בהנאה, :)מז(פסק את הגמרא בסנהדרי�  – מחבר

וכ� מביא  .דינו כתלוש, כי תלוש ולבסו� מחובר, שקרקע שנלקחה מ� הקבר וחזור ונתנו אותה בקבר נאסרת, ישעיה' א את ר"הביא כי – א"רמ

ואי� להשתמש , כ הכלי	 שחופרי	 בה	 את הקבר מותרי	 בהנאה"כמו. ש שמתיר"והביא כיש חולקי	 את הרא, שיש אוסרי	 לשבת על המצבה

ש לדרו� על "אפילו להישע� על המצבות וכ שנוהגי	 לאסור ל"ומהרש ח"� בש	 הב"ופסק הש .כמו בשאר צדקה, ה	 אלא לדעת הגבאיב

  .שלפי שעה אי� קפידא, כדו� בזמ� לוויה כשמביאי	 את המת, ז התיר לדרו� על הקברי	 כשעושה זאת לזמ� מועט"והט .הקברי	

  .משו	 כבוד המת' אפשר שמותר לקחת ממנו לצור� רפואה וכד, ליהנות מקרקע עול	 של קברפ שמותר "א שאע"א כתב הרמ"שעח ס' בס

  

אסור , הוסי� בו דימוס אחד לש	 מת, מותר בהנאה, נפש שבנאו לש	 חי: "מדתניא, ד הזמנה לאו מילתא היא"הגמרא מקשה למ – גמרא

  .מה שהוסי� אסור בהנאה לעול	, כ פינהו"ואח, שא	 ש	 את המת ,והחידוש הוא. ומתרצת הגמרא שמדובר שהניח ש	 כבר את המת? "בהנאה

  .מותר בהנאה, והוציאו מהקבר, וא	 מכיר את הדימוס. אסור בהנאה, שאפילו א	 לא נת� בו אלא נפל, ועוד איתא בגמרא

  

, ואפילו לא נת� בו אלא נפל, )�"רמב( אפילו על דעת לפנותו, קבר בני� אסור דוקא כשבנאו לש	 מת ונתנו בו את המת: ולכ�, פסק כגמרא – מחבר

אבל א	 . כ לא נאסר הקבר בהנאה"ג, ה א	 נתנו בו על דעת לפנותו"וה, כי הזמנה לאו מילתא, מותר, אבל א	 בנאו לשמו ולא נת� בו את המת

מו של של לקבר) דימוס(אבני	  וכ� א	 הוסיפו שורת. ואפילו לא בנאו לשמו, אסור בהנאה אפילו פינוהו ,נתנו בו על דעת שיקבר ש	 עולמית

הקבר , כ פינה את המת"ואח, משמע שא	 לא בנאו לש	 המת .מוציאו והוא לבד אסור, וא	 מכיר הדימוס. אסור אפילו לאחר שפינוהו, המת

  )כתיק של תפילי� שצר ביה ולא אזמניה. (מותר

  פתחי תשובה

זה רק כשיעור כסוי , ואולי יש לחדש שהעפר שנאסר בנית� על המת. התבטל בעפר זה ומותר לדרוס עליו, יש לתלות שהעפר שנתנו עליו לכבודו, א	 יש עפר אחר על המת .1

  )תקכב' ח ס"או(א "ז והמג"אבל לא משמע כ� מדברי הט. פני המת ולא יותר מזה

א� ביזיו� , עקכי עדי� ללכת על הקר, שאי� הנאה בזה, מ בזה הא	 מותר ליל� על הקבר"ונפק. ביזיו� למת. ב. איסור הנאה. א: שני טעמי	 לאיסור ישיבה על האב� .2

 .א� לשבת אסור ג	 לצור� מצוה, משו	 מצוה מותר ללכת, לכ� .יש, למת

הגבאי	 , א� חומת בית הקברות שנהרסה. אסורה בהנאה כי הראשונה, מ להחלי� אותה בגדולה יותר"ולכ� אסור למכור מצבה שעל המת ע, נוהגי	 איסור ג	 במצבה .3

  .את למה שירצומשני	 

  

  'סעי� ב

  

  ."ואסור בהנאה, ינהו מקומו טמאפ, קבר הידוע אסור לפנותו. מקומו טהור ומותר בהנאה, פינהו. קבר הנמצא מותר לפנותו" – גמרא

קבר שזה כאילו לא היה , הוא קבר בני� ומותר בהנאה אפילו, מקומו טהור, מותר לפנותו, נקבר שלא לדעת בעל הבית: קבר הנמצא – י"רש

  .גזרה שלא יפנוהו, ואסור בהנאה מדרבנ�, מקומו טמא בקבר בני�, אסור לפנותו, נקבר מדעת בעל הבית: קבר הידוע. מעול	

  .ב נקבר"כ יודע שמדעת בעה"אא, י משמע שבסת	 מותר לפנותו"פ רש"ע – טור  

  .כל עוד שלא יודע שזה קבר הנמצא, בסת	 אסור לפנותו – פרישה, בית יוס�  
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ומותר לפנותו משו	 , וא	 מצאו שלושה קברי	 יש לבדוק עוד, ויש חשש שיש עוד קברי	, נקבר שלא לדעת בעל הבית: קבר הנמצא – 	"רמב

לאחר . א	 הוא קבר בני� עד שיבדוק א	 אי� ש	 עוד מתי	 אסור בהנאה ולכ�, שמא בית קברות הוא, ואז מקומו טמא עד שיבדוק, כבוד המת

לדרישה אסור לפנותו ולטור , ואי� בו חשש שיהיו ש	 עוד קברי	, נקבר שלא לדעת בעל הבית :קבר הידוע. בהנאה הוצאת כל המתי	 מותר הכל

  ).הקבר עצמו(מקומו טהור ומותר בהנאה , מותר

  

  ".מת מצוה קלא אית ליה? ודילמא מת מצוה הוא, קבר הנמצא מותר לפנותו" – גמרא

  .	 ולא הכריע"ואת גירסת הרמב י"והביא את גירסת רש, פסק את הגמרא – מחבר

כי , מעיקר הדי� אלו קברי גויי	 ומותר לפנות	 ולכהני	 ליל� ש	, בסיפור ע	 בית הכנסת שנפל וחפרו יסודות לבנות חדש ומצאו ש	 שכונת קברות מפורזת – פתחי תשובה

  .א� יש להכריע בכל זאת שיש לחפור ולבדוק בשביל הכהני	, קברי גויי	 לא מטמאי	

  

� גסעי'  

  

  .)ק פא"ב. (שמת מצוה קונה מקומו, אחד מעשרה תנאי	 שהתנה יהושע הוא – גמרא

, על כל פסיעה ופסיעה שהיית פוסע: ואמרו לי', פע	 אחת השכמתי ומצאתי מת הרוג וכו, זו היתה תחילת תשמישי, ע"אמר ר – אבל רבתי

  )שהרי מת מצוה קנה מקומו". (מעלי	 עלי� כאילו היית שופ� ד	

, שדה בור ושדה ניר, המוצא מת מוטל באסרטיא מפנהו לימי� אסטרטיא או לשמאל אסטרטיא: ורמינהו? ומת מצוה קנה מקומו" – אגמר

מתר+ רב ביבי שמדובר במוטל על ? אלמא דלא קנה מקומו. מפנהו למקו	 שירצה, שתיה� זרועות, שתיה� ניר, היו שתיה� בור. מפנהו לשדה בור

  ".מפנהו לכל מקו	 שירצה, פנותושמתו� שנית� ל, המיצר

  .�"פ הרמב"וכ". מפנהו לשדה איל�, בי� שדה כר	 לשדה איל�: "וכ� עוד באבל רבתי. מפנהו לשדה איל�, בי� שדה זרע לשדה איל� – טור

  .�"פ הרמב"וכ, "מביאו לבית הקברות, אבל מוצאו בתו� התחו	, במוצאו חו+ לתחו	: א"בד – ירושלמי

  ".השדרה והגולגולת ה� רובו: י אומר"ר. עד שימצא ראשו ורובו, והצאינו מת מ לעול	" – אבל רבתי

כש	 שאד	 מיטמא על מת : יוחנ�' תני רב יוס� קמיה דר. מכא� שאינו נעשה מת מצוה עד שיהא ראשו ורובו, כי קבור תקברנו" – ירושלמי

  ".תיפתר בחוזר: רבי יעקב בר אחא בש	 רב זעירא? א לווכי יש כא� מת שיטמ: ל רבי יוחנ�"א. כ� מיטמא על אבר מת מצוה, מצוה

א	 היה מוטל על המצר . וכל המוצאו צרי� לקוברו במקו	 מוצאו, מת מצוה קונה מקומו ואסור לפנותו, ל"פסק את כל הגמרות הנ – מחבר

� לובי� אי, לזרע, ובי� זרע לאיל�, לשדה ניר מפנהו, וא	 היה בי� שדה ניר לזרע, מפנהו לשדה בור, שצרי� לפנותו כדי שלא יאהילו עליו רבי	

מת מצוה נקרא מי שנמצא ראשו . מביאו לבית הקברות, וא	 מצאו בתו� תחו	 העיר. מפנהו לאיזו שירצה, וא	 שתיה� שוות, לשדה איל�, לכר	

  .ורובו

ולכ� מוליכי	 אותו , ויבזזו אותו, את המתויש חשש שיוציאו שוב , זה כי אי� לנו רשות לקבור ש	, זה שכיו	 לא קוברי	 במקו	 – ל"מהרש

  .לבית הקברות

  

  'סעי� ד

  

  .פ רבנו ידידיה"וכ. ובלי תכריכי	, בלי להוריד את בגדיו ומנעליו, מביא הלכה שהרוג נקבר כמות שהוא – הגהות מיימוניות

  .ציווה להלביש תכריכי	 למעלה מבגדיה	 להרוג – יצחק מדורא' ר

  .או אד	 שנפל ומת, דת שמתהליולהמנהג לא לעשות תכריכי	  – י וויל"דרכי משה בש	 מהר

  .שלא יחלצו בגדיו ולא ישימו לו תכריכי	, מ"פסק את דברי ההגה – מחבר

אלא סדי� לב� למעלה כשאר , והמנהג לא לשי	 לה	 תכריכי	, א ששמי	 לה	 תכריכי	"וי. פסק שכ� הדי� ביולדת או למי שנפל ומת – א"רמ

  .מתי	

אול	 א	 מתו לאחר כמה ימי	 שפסק , לא מטהרי	 אות	, ויורד לה	 ד	, א	 מתו מיד, לגבי יולדת שמתה ונפל מהגג – ח"	 הב� בש"ז וש"ט

לכ� הוא תמה . 	"י עכו"שהרי נהרג ע, כדי להעלות חמה ולנקו	 נק	, אפילו נהרג אחרי כמה ימי	 לא מטהרי	, אול	 בהרוג. מטהרי	, הד	

  .לאחר כמה ימי	שקוברי	 יולדת בבגדה אפילו 

ולכ� נוהגי	 לחפור ולתור במרא וחצינא , כי חוששי	 שרביעית הד	 שהנפש יוצאת בו נספגה בבגדיו, הטע	 שבהרוג קוברי	 אותו בבגדו – �"ש

אפילו לאחר כמה ימי	 לא , ולפי זה ג	 ביולדת שמתה בבגדיה, בקרקע במקו	 שנמצא ש	 ההרוג וקוברי	 את אותו העפר שנבלע בו דמו

שהמנהג לטהר כל יולדת ולשי	 לה תכריכי	 ואת בגדיה מעל התכריכי	 , �"אול	 למעשה כותב הש. יטהרו, ובטבע בי	 שלא ירד ד	, טהרוהי

  .ומעליה	 סדי�

  פתחי תשובה

, וא	 לא, לות להוציא את וולדהא� כעת נהוג להמתי� עד יו	 השלישי ולהרבות מפע. וזהו ניוול, אשה שמתה מעיקר הדי� לא מליני	 אותה כדי להוציא את וולדה .1

  .יקברוה כ� ולא יעכבו אותה יותר

  .לא, וא	 לא, א� יש שחלקו וסברו שא	 יש רוש	 יצא ממנו ד	 יקברוהו כהרוג. יש להורות לטהרו ולהלבישו תכריכי	 א� ביצא ד	 ממנו, בנופל בי	 וטבע .2
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  'סעי� ה

  

  ".מותר לפנותו ומקומו טהור ואסור בהנאה, כגו� שהוא סמו� לדר�, השדהאפילו נקבר ש	 מדעת בעל , קבר המזיק את הרבי	" – גמרא

  .האיסור כי זה איסור דאורייתא שלא פוקע, אול	 הוא אסור בהנאה. בגלל שהוא מזיק, כא� לא גזרו טומאה דרבנ� על הקבר – י"רש

  .�"ז והש"הטפ "וכ, א� קרקע עול	 אינו נאסר כפי שראינו לעיל, רק קבר בני� אסור בהנאה – גמרא

היינו מחו+ (א שלא מפני	 "וי) היינו בשבעי	 אמה ושיריי	(א שמפני	 "י: משני רוחות, קבר שהוק� משלושה צדדי	 מפני	 אותו – ירושלמי

  ).א"לשבעי	 אמה ושיריי	 כמי� ה

  .כי חוששי	 שיש סביבותיו עוד קברי	, סובר שמקומו טמא – 	"רמב

  .דלאו כל כמיניה לאסור של רבי	 בהנאה, אבל א	 הדר� קד	 מותר בהנאה, )בהנאהואסור (שהקבר קד	 , א"בד – ירושלמי

  

	 שאוסר את "ולא כרמב( ומקומו טהור, מותר לפנותו, אפילו נקבר מדעת בעל השדה, כגו� שהוא סמו� לדר�, קבר המזיק את הרבי	 – מחבר

  .אבל א	 הדר� קד	 מקומו מותר, א	 קד	 הקבר. ואסור בהנאה )מקומו

  

  'עי� וס

  

שגנאי למת , ולא בית האוצרות, לא יעשנו בית העצי	 ובית התב�, שקבר שפינוהו שמותר בהנאה, ג במסכת שמחות כתוב"בסו� פ – מרדכי

  .שיעשו מקברו כ�

לו  ואיזה הנאה יש, מותר להניחה על קבר אחר שלא אסרו אלא בהנאה, מ להניח ש	 מצבה יפה יותר"מצבה שפינו אותה מהקבר ע – א"רשב

  .אסור, אול	 למוכרה לאחר! ?א	 נותנה לאחר

  .פסק את המרדכי להלכה – מחבר

  

  'סעי� ז

  

  :)סנהדרי� מז( ".לא יקבר בו הוא עולמית, וקברו במקו	 אחר, החוצב קבר לאביו" – גמרא

  .אבל אחר מותר לקבור בו – �"רמב

שיי� בקבר  וזה כאביי שהזמנה מילתא היא. 	 לב� מותר להיקבר ש	אבל בקרקע עול	 ג, דוקא קבר בני� אסור לו להיקבר – א"תוספות בש	 י

  .בני�

והאיסור משו	 כבוד אביו שקיי	 ג	 , וזה כרבא שהזמנה לאו מילתא היא. ג	 בקרקע עול	 אסור, והטע	 הוא משו	 כבוד אביוהיות  – �"רמב

  .בקבר קרקע

אבל אחר מותר להיקבר , לא יקבר בו הוא עולמית משו	 כבוד אביו, חרשקבר שחצב לאביו וקברו במקו	 א, �"פסק את הגמרא והרמב – מחבר

  .בו

  .� שג	 בקרקע עול	 אסור"פסק כרמב – �"ש

שיש אוסרי	 ויש  א כתב"רעק. אבל למכור אותו אסור, אפילו נקבר כבר מישהו בקבר מותר לחזור ולקבור אחר – א"בית יוס� בש	 הרשב

  .ע כיו� שהתנו"מותר לכו, מ לפנות"קברו ע שמכיוו� שבנידו� דיד�, ונראה. מתירי	

, ובהמש� הזמ� מת ג	 הב�, והתעכב הדבר כמה שני	 ונשכח מקו	 קבר אביו, ומפני איזו סיבה לא העמידו אב� זו, אד	 שהזמי� מצבה לאביו ונחצב בו ש	 אביו – פתחי תשובה

א� . היורשי	 למכור אב� זו למת אחר כמו בקבר רשאי	א� . כי מצבה דומה לקבר שאסורה בהנאה, אסור לה	 לעשות כ�, ורוצה הנכד לשנותה להשתמש בו לב� ולמחוק ש	 סב	

מ "ובכ. כ ג	 בני בני	 חייבי	 בכבוד זקנ	"וכמו, ודאי שלא יכול, א� כא� במקומו הפרטי, כי חוצב קבר לאביו זה בשדה של כול	, יש שחלקו על זה שיכולי	 למכור לצור� מת אחר

  )וכ� זה איסור מדרבנ� ולכ� המקל לא הפסיד, ש שמצבה לא נאסרת ועוד"וכ� דעת הרא, א שאי� נכדי	 חייבי	 בכובד הסב"י. (יש לה	 על מה שיסמכו, מת אחר המוכרי	 בשביל
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  שסה' ס

  

  'סעי� א

  

, אחד עולה ונוטל ידיו, ש"וא	 ה	 שני	 והגיע זמ� ק, ש ומהתפילה ומתפילי� ומכל מצוות האמורות בתורה"החופר כו� למת פטור מק" – גמרא

  :)ברכות יד". (ש ומתפלל"וקורא ק

  .שניה	 פטורי	, אבל בדבר שחייבי	 בו שני אנשי	, דוקא בכו� שרק אחד חופר – �"רמב

  .�"פסק את הגמרא והרמב – מחבר

  

  'סעי� ב

  

  .)ב כה"ב". (מרחיקי	 את הקברות מהעיר חמישי	 אמה" – משנה

  .פסק את המשנה – מחבר

: ב"כמו שכתוב במשנה בב, � חולק שהטע	 הוא מפני שריחה רע"אול	 הש. כדי שלא יפגעו בו תמיד ויתעצבו, ז כותב שהטע	 הוא"העט – �"ש

  ".מפני הריח...ות ואת הבורסקימרחיקי	 את הנבלות ואת הקבר"

  

  

  שסו' ס

  

  'סעי� א

  

". ומחזירי	 לו דמיו, באי	 בני משפחתו וקוברי	 אותו בעל כרחו של לוקח, מקו	 מעמדו ומקו	 הספדו, המוכר קברו ודר� קברו" – גמרא

  :)ב ק"ב. (וטעמא משו	 פג	 משפחה

ורואי	 שאינו חפ+ , ש	 צווה בעת המיתה. 1? שיספדוהו לא סופדי	 אותו ומי שלא רוצה, ת הרי אמרנו שהספדא זה יקרא דשכבא"וא – �"רמב

יש כא� משו	 פג	 , כשבאי	 אחרי	 וסופדי	 במקו	 הספדו .2. לכ� קוברי	 אותו בעל כרחו של לוקח. א� כא� הוא צרי� כס� ולכ� מכר, בכ�

  .יש פג	 ג	 עליה	, היות וג	 יורשיו ובני משפחתו נספדי	 ש	 .3. משפחה

  .�"הביא את שלושת טעמיו של הרמב �"והש, פסק את הגמרא להלכה – רמחב

  

  'סעי� ב

  

ומודי	 חכמי	 שא	 , היא ולא יוצאי ירכה: וחכמי	 אומרי	. מ"דברי ר, היא וכל יוצאי ירכה, אשה שירשה קבר נקברת בתוכה" – אבל רבתי

  ".נקברי	 עמה במותה, ראתה אות	 בחייה

  .ולא אצל אביה	, אי לבני משפחתה להיקבר אצלהטע	 חכמי	 הוא שזה גנ – �"רמב

  .�"� הביא את טע	 הרמב"והש. פסק את הברייתא וכחכמי	 – מחבר

  

  'ד� 'סעיפי	 ג

  

וא	 יש לה בני	 ואומרת קברוני ). ויש גורסי	 אצל אביה(תיקבר אצל בעלה , ובעלה אומר תיקבר אצלי, אביה אומר תיקבר אצלי" – אבל רבתי

  ".שחייב בקבורתה, תיקבר אצל בעלה, ובעלה אומר לא תיקבר אצלי, אביה אומר לא תקבר אצלי. ותה אצל בניהקוברי	 א, אצל בני

  .פסק את הברייתא – מחבר
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  שסז' ס

  

  'סעי� א

  

  .)ק סא"ב". (ומנחמי	 אבליה	 מפני דרכי שלו	, קוברי	 מתי גויי	 ע	 מתי ישראל" – גמרא

  .עסקי	 בה	 א	 מצאו אות	 הרוגי	 ע	 ישראלאלא מת, אי� הכוונה שקוברי	 יחד – י"רש

  .מתעסקי	 עמה	 מפני דרכי שלו	, אלא אפילו מצאו	 לבד, לאו דוקא ע	 ישראל – �"ר

שאד	 , הרי איתא בנדה, וקשה. חייב ללוותו ארבע אמות, ואפילו מת גוי, ולנהוג בו דר� כבוד, הרואה את המת חייב לעמוד מפניו –כל בו [

, מקשה, אול	 על עיקר הדי�, שלעניי� זה רשע גרוע מגוי, י"ומתר+ הב. ע"ונשאר בצ! ש גוי"וכ, אי� הולכי	 אחר מיטתו, עמוששוחט לגוי ואוכל 

  .]כ שמדובר בגוי חסיד אומות העול	"אלא ע? ואי� כתב שחייבי	 ללוות גוי, זה רק מפני דרכי שלו	, הרי כל מה שמתעסקי	 ע	 גויי	

  .פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  

  'ג� 'ב פי	סעי

  

לא יהל� אד	 בבית הקברות וספר תורה . מותר, וא	 ה	 מכוסי	, לא יהל� אד	 בבית הקברות ותפילי� בראשו משו	 לועג לרש" – גמרא

  .)ברכות יח". (ה על פה נמי אסור"וה, ויקרא בו או יתפלל, בזרועו

  .א� מחו+ לארבע אמות מותר, בתו� ארבע אמותשהיינו רק , טז' שדמ ס' פ ס"והוסי� ע, להלכה ותפסק את הגמר – מחבר

  .ה קדיש צרי� להרחיק ארבע אמות מהקבר"ה – �"ש, ח"ב, דרישה, ל"מהרש

  פתחי תשובה

 ח חלק עליו"הצל. ת או תפילי� בארבע אמותיה	"ולכ� א	 הנפטר הוא אשה או קט� מותר להיכנס ע	 ס, לועג לרש שיי� רק במי שהיה חייב במצוות אלו – �"מהריט .1

  .וכתב שג	 בזה יש משו	 לועג לרש

  .ו"כיו� שיתכ� שפסול וחסרה אות וגורמי	 רעה גדולה ח, ת לבית הקברות כלל להתפלל על קברי צדיקי	"אי� לקחת ס – נודע ביהודה .2

  

  'ה� 'ד פי	סעי

  

  .בגד כשנכנס לבית הקברותשאינו יכול לפשוט ה, אבל ציצית שהוא חובת הבגד מותר, ב"דוקא תפילי� אסור או שאר מצוות וכיו – י"ר

אבל טליתות שלנו שאנו מכווני	 בה	 לא , א לה	 לפשוט הבגדי	"וא, כל זה דוקא בימיה	 שהיו עושי	 ציצית בכל בגדיה	 – ש"רא, רבנו יונה

  .יפשטו בבית הקברות או יכסה אותה, אלא למצוות ציצית, למלבוש

שכל , ש"וכרבנו יונה וכרא, א� כשנגררת אסור משו	 לועג לרש, א נגררת על הקברוכתב שמה שמותר היינו כשהציצית ל, י"רפסק את  – מחבר

, וכ� נוהגי	 למעשה בטלית קט� של היו	 – ל"מהרש. (אבל היו	 אסור אפילו אינ	 נגררי	 אלא א	 כ� ה	 מכוסי	 ואז מותר, זה בימיה	

  .לבית הקברות ולא הועילו כלו	 בתקנת	 ויש נוהגי	 לקשור שתי ציציות שבשני כנפי	 זה על זה כשנכנסי	 )לכסותו

  

  'סעי� ו

  

ויכול לקרוא , משו	 לועג לרש, ש ותפילה מספיק שמרחיק ארבע אמות מהקבר"אבל לק, זה רק לאוכל ושותה, מה שהצריכו מחיצה  – א"רשב

וא	 יש . אינו מקומו ומותר, א"ו+ לדאבל ח, א של מת נחשב מקומו ויש לועג לרש"כי דוקא בתו� ד, ואפילו א	 רואה את הקבר, ש ולהתפלל"ק

  .א"אפילו שזה תו� ד, כי נחשב כבר רשות אחרת, מותר מיד אחרי המחיצה, ש	 מחיצה

  .א להלכה"פסק את הרשב – מחבר
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  שסח' ס

  

  'ב� 'אפי	 סעי

  

וא	 ליקט , א ילקט בה	 עשבי	אי� מרעי� בה	 בהמות ואי� מוליכי	 בה	 אמת המי	 ול, בית הקברות אי� נוהגי	 בו קלות ראש: ר"ת" – גמרא

  ).מגילה כט, מפני כבוד	 של מתי	". (שורפ� במקומ�, או שצרי� ללקט� לצור� בית הקברות

  ).לעבור מצד אחד לשני, קצור דר�" (ולא יטייל בה	 לקפנדריא" – אבל רבתי

  

  :בבאור סיבת האיסור נחלקו הראשוני	

  )א"שסד ס' דובר בקבר בניי� ולא בקבר עול	 וכדלעיל סומ. (כי ה	 אסורי	 בהנאהאי� מלקטי	 עשבי	  – �"ר

ודאי , מה החידוש, כי א	 מדובר בקבר בני�, מפני כבוד	 של מתי	, אפילו בקרקע עול	אי� מרעי	 בה	 בהמות  – מרדכי, ש"רא, תוספות

ושור� את העשבי	 משו	  .וד	 של מתי	כי לא שיי� בזה כב, ר ליהנות מה	תמו, אבל הגנות והאילנות שנוטעי	 בבית הקברות! שאסור בהנאה

  משמע שג	 העשבי	 שנאסרו ה	 אלו שעל הקברי	 ממש .קנס או בשביל שלא יחשדוהו שלוקח לבהמתו

  .אי� מחשבי	 חשבונות בבית הקברות – רבנו ירוח	

  .אי� אוכלי	 ואי� שותי	 ואי� קוראי	 בה	 – ג"סמ

לא , לא אוכלי	, שבתי קברות אי� נוהגי	 בה	 קלות ראש, ג"רבנו ירוח	 והסמוכ הגמרא והברייתא באבל רבתי להלכהפסק את  – מחבר

ולא ילקט , )קפנדריא( ולא מטייל בו לקצור דר�, לא מרעי	 בה	 בהמות ואי� מוליכי	 בו אמת מי	, לא מחשבי	 חשבונות, לא קוראי	, שותי	

שאילנות שבבית , ופסק כמרדכי .)שלא יחשדוהו שלוקח לבהמתו, שקנסו אותו( וא	 ליקט לצור� בית הקברות שורפ� במקומ�, מה	 עשבי	

  .מאחר שאינ	 על הקברות עצמ	, הקברות מותר ללקט פירותיה	

צרי� להיזהר שלא  ,והוא יעשה לו ג� בבית הקברות ונותני	 מקצת לשומר בית הקברות, מה שלוקטי	 פרות ומוכרי	 אות	 – ח"� בש	 הב"ש

  .קבר יהא איל� נטוע במקו	 שהוא ספק

שא	 לא כ� מותר , ובתנאי שכבר נקבר באותה שדה מת אחד', י קבר אלא ג	 מקו	 שהוקצה לבית הקברות נאסר בקלות ראש וכו"לאו דוקא ע – ס"פתחי תשובה בש	 חת

  .שכל עוד שלא התפללו בו לא נהיה קדוש, כמו בבית כנסת

  א"פסקי הרמ

אבל בקבר בני� ג	 . שאי� בה בעיה של קלות ראש, אלא לצור� רפואה, בהנאהפ שמותר "אע, אי� ליקח מקרקע עול	 של קבר – מרדכי .1

 .היה לצור� רפואה ולכ� זה מותר, ומה שלקחו מהקבר של רב לאישתא בת יומה( .לזה אסור

של א	 אחד משרי המו: כגו�, הנות מהעשבי	 של הקברות או פרות האילנות לצור� בית הקברותימותר ל – תרומת הדש�, י וייל"מהר .2

או שימכרו את עשבי  א	 אפשר לשחדו בדבר מועט, או שהגויי	 באו ולקחו את הקברות לעצמ	 רוצה לרעות בהמותיו בבית הקברות

י שימחו זה יגרו	 לרשע "אבל א	 חוששי	 שע, שיעשו כ�, י כ� לרשע ותקלה במקו	 אחר"רו	 לה	 עגולא י או פרות בית הקברות

  .לא מחוייבי	 בכ�, �ותקלה או שיצטרכו להוציא הרבה כס

 .וסותר לדברי הדרכי משה שאסר תמיד. ד סובר שעשבי	 שלא על הקברות מותר בכל עניי�"יש ללמוד מכא� שתרה – א"רעק

  פתחי תשובה

, ע"כא� מתיר לכוא "כ הרמ"וכמו. שהרי הכל עניי� של כבוד המתי	, שכול	 מוחלי	, מותר, במקו	 שהחיי	 כול	 יודעי	 שהמנהג לקחת מקרקע הקברות – ס"חת .1

ולקנות תכריכי	 , ולכ� מותר לחברא קדישא למכור העשבי	, מ"שעשבי	 שגדלי	 לא נאסרי	 בכ, ישעיה לעיל שתלשו ולבסו� חיברו אסור בהנאה' ג	 לסוברי	 כר

  .למתי	 או לצור� רפואת חולי	 ועניי	

 .ו	 אחרא להשיג את העשבי	 האלה במק"ג שא"מה שהתרנו לרפואה זה בכה – שיבת ציו� .2

, חולק עליו" שיבת ציו�"ו. א כא�"וכמו במקרה שברמ, אי� צרי� לבזבז הרבה כדי להניאו, מושל שרצה לעשות דר� בריצפת אבני	 בבית הקברות – תרומת הדש� .3

ומביא עוד . ת הכל כדי למנוע זאתוצרי� לעשו, ותמיד יעברו ש	, אבל כא� זו דר� קבועה, א דיבר על שלפעמי	 עובר ש	 ובסו� ג	 ימות המושל"שהרמ, שלא דומה

א לפנות חלק מעצמות המתי	 ולקבר	 בבית קברות "וא	 א, מקרה שהמל� רצה להרחיב ארמונו על בית קברות של יהודי	 וכתב שצריכי	 לעשות הכל כדי למנוע זאת

  .חדש ולהשתדל שלא יקברו שני מתי	 בקבר אחד

  

  'סעי� ג

  

  ".לא נמדד ולא נחלק, והיש� אינו נמכר, קנמכר ונחל, קבר חדש נמדד" – אבל רבתי

 )כיו� נמכר בו רק אחד לא חששו לכבודו, ובבית קברות חדש, כלומר נקברי	 שורות שורות משו	 כבוד	 של מתי	. (פסק את הברייתא – מחבר
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  שסט' ס

  

וזהר שלא ליטמא למתי	 ולכל הטומאות כה� ממכא� שה, "פש לא יטמא בעמיונל, אמור אל הכהני	 בני אהרו� ואמרת עליה	" – טור, 	"רמב

, ולא לאבר מ� החי שיש עליו בשר שא	 היה מחובר היה ראוי לעלות ארוכה על ידו, )מחזיק המצבה( ולא לגולל ולא לדופק, הפורשות ממנו

וכל אר+ העמי	 , ע מקומווכ� שדה שנחרש בו קבר ואי� ידו, ואי� ידוע איזה, כגו� טומאה שנמצאת תחת אחד מהענפי	, ואפילו על ספק טומאה

  .אסור לכה� להיטמא לה�

  

". אי� כה� לוקה עליה את הארבעי	, ושאי� נזיר מגלח עליה, כה� לוקה עליה את הארבעי	, כל טומאה מ� המת שהנזיר מגלח עליה" – משנה

  )שמחות(

  )גולל ודופק. (לח עליה	פ שאי� הנזיר מג"אע, ל הכה� מוזהר מהתורה"ועל כל הנ, הברייתא משובשת ולא נכונה – ת"ר

  .אי� איסור כלל בדבר שנזיר לא מגלח עליו – רבנו ירוח	, ש"רא

  

 .כל דברי הטור להלכהפסק את  – מחבר

  .ונהגו להקל. א שמותר"וי, שאסור לכה� להיטמא לה) כדלקמ�, דעת הכלבו(א "י,)חרב דינה כמת ממש(חרב שנטמא במת  – א"רמ

כי הגויי	 היו קוברי	 את מתיה	 בכל , והיה אסור לה	, זה רק בזמ� שהיה טהרות באר+ ישראל, ל"לחומה שאסרו לכה� לצאת  – �"ז וש"ט

� שנמשכו "ז וכש"ולא כט, שטומאת אר+ העמי	 נוהגת ג	 כיו	 כתב י"ש כתב בש	 שבו"א� הפת .א"כ רעק"וכ, אבל כיו	 אי� איסור, מקו	

  .ל"אחרי מהרש

  .ומה שאסור זה רק כשלא יודעי	 תחת איזה ענ� קבור, מותר לעמוד תחת הענפי	 האחרי	, בור המתא	 ידוע באיל� תחת איזה ענ� ק – �"ש

  פתחי תשובה

, יו	 לשימושה אסור לכה� 40וכל שיש בשפיר , שאי� צרי� ריקו	, י"ומסקנת הנוב, א� שלא התקשרו אבריו בגידי	 	"ומוסי� הרמב. ג	 לנפל אסור לכה� להיטמא .1

  .חגורה העשויה מעור האד	 אסור בי� לכה� ובי� לישראל. חיה ועו� לא מטמא באהל אבל ולד שיש בו צורת

 .את זה פ אסר ג	"ובספר לה. לא יטמא לו, אול	 א	 רק נחר�, אפילו יש לו קוברי	, אפר אד	 שנשר� כה� מטמא לו – יעב� .2

 .יש להקל, ואול	 באבר לא של	, שג	 אבר מ� חי שלו מטמא, אסור לכה� להחזיק אבר מ� החי שנחת� ממנו להראות לאנשי	 שירחמו עליו – י"נוב .3

א	 לא שבנקל יכול , מסתפק ומכריע להקל, ויש צדדי	 לכא� ולכא�, ומצא בו מצבה ויש חשש שמא זה מקו	 קברות, כה� נכנס לחצרו של ישמעאלי אחד – ס"חת .4

  .ש	שלא ליל� ל, וג	 עדי� שהכה� יחמיר על עצמו, לבקש מהגוי לחפור ש	 ולבדוק
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  שע' ס

  

  .)חולי� כא". (חשוב כמת ומטמא, אפילו עדיי� הוא חי, וכ� מי שנקרע מגבו כדג, מי שנשברה מפרקתו ורוב בשר עמה" – גמרא

  :)טי� עיג". (הרי אלו יכתבו ויתנו, ורמז ואמר כתבו גט לאשתי, שחט בו שניי	 או רוב שניי	: אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  .וכ� גוסס נחשב כחי, אינו מטמא עד שתצא נפשו, א� שמי ששחט בו שני סימני	 או שפצוע בכל גופומכ – ש"רא, �"רי

  

: ריש לקיש אמר, משמעות דורשי	 איכא בינייהו: אמר רבי יוחנ�. עד שימות' במות	 יטמא': רבי אומר. עד שעה שימות', להחלו': ר"ת" – גמרא

אבל , רק כשמת אסור', במות	 יטמא'לרבי שלומד מ, )שעתיד למות( אפילו לגוסס אסור להיטמא', להחלו'ק שלומד מ"לת". גוסס איכא בינייהו

  .בגוסס לא מוזהר הכה�

יוחנ� אומר שרק משמעות דורשי	 איכא ' ור, ל"יוחנ� לגבי ר' ל כר"כי קי, כה� לא מוזהר על גוסס, לפי גירסא זו – אליעזר ממי�' ר, ש"רא

  .בינייהו

והלכה כרבנ� שה	 , ואז הלכה כרבא, ורבא במקו	 ריש לקיש, גורס אביי במקו	 רבי יוחנ� – טור, י"הגהות אשר, וס�נמוקי י, ג"בה, �"רי

  .ולכ� כה� מזהר על גוסס, רבי	

  :וכיצד שמשו� שהיה נזיר הרג את הפלשתי	 ונטמא לה	, היא הא	 נזיר מוזהר על גוסס, יסוד מחלוקת הראשוני	 הא	 כה� מוזהר על גוסס

וג	 אד	 כי נזיר חייב להיזהר מ� הטומאה כולל טומאת מת , א� לא גר	 לגסיסת	, שמשו� הכה מכת ניצחת את הפלשתי	 –:) נזיר ד( ותתוספ

  .גוסס

כ "משא, שאי� ביכולתנו לאמוד מתי ימות, אלא רק בידי שמי	, ונזיר לא מוזהר על גוסס בידי אד	, שמשו� הכה אות	 מכה שגססו מיד – ש"רא

  .די אד	בגוסס בי

  

אבל גוסס , הרי ה	 כמתי	 ואסור לו להיטמא לה	) א� לא מלפניו(ונקרע מגבו , ורוב בשר עמהשמפרקת שבורה , פסק את הגמרות לעיל – מחבר

  .שאסור להיכנס לבית שיש בו גוסס, ג"ופסק כבה. ומי ששחטו בו שני סימני	 נחשב חיי	 עד שתצא נפש	

  .]כ מטמא"וכ� א	 נחת� לרחבו בצואר או בשדרה או שנחלק לשני	 ג, שבזק� אפילו בלא רוב בשר מטמא באהל, לי� כאמשמע מהגמרא בחו – ל"� בש	 מהרש"ש[

  .וכ� דעת כל הפוסקי	 שיש להחמיר .וטוב להחמיר, הביא את אלו שמתירי	 ליכנס לבית שיש בו גוסס – א"רמ

וא	 הוא ער יכול , שאי� צרי� להקיצו כשיש ש	 גוסס � אומר"ל	 השאו. ואי� מקו	 להקל, ח פוסק שמדינא אסור לכה� להיכנס"הב – �"ש

אי� צרי� , א� א	 הוא ש	 כבר, כי מהלשו� משמע שלא ייכנס לבית שיש בו גוסס, וייתכ� לומר שאי� ג	 צרי� לצאת כלל, להלביש את בגדיו

  .יכול ללבוש בגדיו ולצאת ,א	 הוא ער. ב .צ להעירו"א	 יש� א. א: אלא שיש שתי קולות בזה, אול	 עדי� להחמיר ולצאת. לצאת

  פתחי תשובה

וכ� . ומתיר אפילו א	 יש רופא אחר שאינו כה�, ש חולק עליו"א� הפת. ג	 רופא אסור לו לטפל בחולה גוסס, שכה� אסור בגוסס מדינא, ח"לדעת הב – בית יעקב .1

 פשנוח שהרי פק, א	 יש רופא אחר שאינו כה� ס"א� מסתפק החת, יקראו לו, ד עפע�ואפילו א	 החליטו שמת ופתאו	 הני, ס משו	 שזהו ספק פקוח נפש"מתיר החת

  .דחוי הוא אצל מצוות ולא הותר

ושפ� עליו סוללה שודאי אסור א	 לא שאי� אחר והמת יהיה מוטל , רצה רב אחד להתיר לכה�, אלא לאחר בדיקת רופא, מקו	 שאי� מביאי	 לקבורה – ס"חת .2

  ".לפני עוור"כי אז עובר על , כ אסור לקרוא לרופא כה� זה"וכמו .מצוה שחייב להיטמא לוואז הוי כמת , בביזיו�

  

בבית החולי	 . א –) רמח' א ס"ד ח"יו(אגרות משה  :מותרת א	 מתקיימי	 שני תנאי	 עבודת רופא כה� בבית חולי	 ששכיחה בו טומאת מת

  .יתאפשר לכה� לצאת בכל מקרה של גסיסת חולה יהודי. ב). באוהלכי מתי גויי	 מטמאי	 רק במגע ובמשא ולא (אי� יהודי	 רבי	 
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  שעא' ס

  

  'סעי� א

  

ואפילו לבית אחר או לעליה אחרת , אפילו הוא גדול הרבה, כ� אסור להיכנס תחת האוהל שהמת תחתיו, כש	 שאסור ליגע במת" – משנה

  ".	ובית לאותו בית עד עול, הפתוחי	 לאותו בית בנקב שיש בו טפח על טפח

  .אפילו לא ביטלו להיות ש	 לעול	, שהסתימה חוצצת, א	 סת	 הנקב מותר להיכנס לבית האחר – ש"רא, �"רי

  .כ נתנו להיות ש	 עולמית"אינו חוצ+ אא, אלא מיעטו מטפח, אבל א	 לא סת	 כולו, והני מילי שסתמו כל הנקב – תוספות

  

  די� כלי ע+

  .כשלא סות	 כל החלו�, לא בעי ביטול, )כגו� שעשוי לנחת(כלי ע+ שאינו מקבל טומאה  – תוספות בש	 רבנו שמואל

  .בעי ביטול א	 רוצה למעט מטפח, ג	 כלי ע+ העשוי לנחת – ש"רא

  

סת	 וצריכי	 לקרוא לו , כי כבוד הבריות נדחה מאיסור תורה, חייב לצאת כ�, א	 כה� שוכב ערו	 בבית ואמרו לו שיש ש	 מת – תרומת הדש�

  .ושוגג מותר מפאת כבוד הבריות, ואז הוא שוגג, יגידו לו שיש ש	 מת, החוצה ולאחר שיצא לבוש

וא	 נשאר בכדי , א	 קפ+ ויצא פטור, כה� שנכנס ואמרו לו שיש מת .2. צריכי	 כהני	 להיזהר שלא להיטמא למתכת שנטמאה. 1 – כל בו

  .חייב מלקות מדרבנ�, השתחוואה

  

שא	 לא סת	 כל , וכתוספות. שא	 סת	 הנקב מותר אפילו לא ביטלו להיות ש	 עולמית, ש"� וכרא"וכרי ,ה להלכהפסק את המשנ – מחבר

  .לא חוצ+, וא	 לא, צרי� לבטלו להיות ש	 עולמית, נקבה

  .אפילו סת	 הכל, חייב לבטלו ש	 עולמית, אבל אוכל שסות	, כל זה בכלי סות	 – ש בש	 תפלה למשה"פת, א"רעק

והקשה עליו  .ספק נפל, ל ב�"ואת, ספק ב� ספק בת, מטע	 ספק ספיקא, מותרת להיכנס לאהל המת, אשת כה� מעוברת – רוקח� בש	 ה"ש

ויש חשש שיוציא התינוק את , שמדובר בכורעת ללדת, ז"ותר� רדב? שהרי זה טהרה בלועה ואינה מטמאה, מ מותר"שהרי בכ, המג� אברה	

י מכשיר אולטרה סאונד "לכ� לפי זה בימינו א	 יודעת שיש לה ב� ע .ז לא חוששי	 משו	 ספק ספיקא"וע ,ואז לא יהיה נקרא בלוע עוד, ראשו

  .משו	 ספק אחד של נפל, לא תיכנס לאוהל, וכורעת ללדת

  

נקראת  כ סתימה בחלו�"כמו. ולא בכלי או אוכל, לכ� צרי� לסתו	 את הנקב בע+ או באב�, פסק שכל דבר שמקבל טומאה אינו חוצ+ – א"רמ

  .כשעומדת בלא סמיכה

פ "וכ. עד שיהא נקב אחד שיש בו טפח על טפח, חוצצי	 בפני הטומאה, וביחד עולי	 לטפח, סורגי	 שיש בה	 הרבה נקבי	 – �"ש, ז"ט

  .ופשוט 	"הרמב

  

י דבר "ה לא תהיה עשהסמיכ, ועוד, נקרא סתימת עראי, שכל שצרי� סמיכה, הסביר תוספות, הסיבה שדבר שנסמ� לא מהווה חציצה – ז"ט

ז מקרה שרצו לחצו+ חלו� "ואכ� הביא הט. הוי כאילו מקבל טומאה בגלל הסומ� אותו, כי אז ג	 א	 החוצ+ לא מקבל טומאה, המקבל טומאה

 כי הפרוכת תלויה בקרסי ברזל, וזה לא חציצה כדי�, בית כנסת בפרוכת קטנה שעמדה ש	 ותלויה תמיד בקרסי ברזל שתלוי תמיד לצניעות

  )א"כ החזו"וכ, י הקרסי	 ביטלה ממנה ש	 כלי"אל הגרשוני כתב שקביעת הפרוכת ע( .נמצא שהברזל עושה הקיו	, שמקבלי	 טומאה

כי אז כאילו האד	 חוצ� והוי , לא, וא	 לא, חוצצת, א	 הדלת יכולה לעמוד בפני עצמה, אד	 מבפני	 מחזיק את הדלת לחצו� הה א	 הי"וה

  .מקבל טומאה

, חו+ מ� הדלת ומ� הנגד ומ� המנעול, טמא, כל כלי מתכות שיש לה	 ש	 בפני עצמ	": א"כלי	 פי: משתי משניות שסותרות ז"הט ומוכיח זאת

קוברי המת שהיו עוברי	 : "איתאו "פ באהלותואילו , משמע שדלת לא מקבלת טומאה". והצינור שנעשו לקרקע, והפותח שתחת הציר

, שכל דבר הנסמ� באד	 וכלי	, טמא, וא	 לאו, טהור, א	 יכולה הדלת לעמוד בפני עצמה, סמכו במפתחוהגי� אחד מה	 את הדלת ו, באכסדרה

שבמסכת כלי	 מדובר במנעול הנעשה לצור� , ז"ומתר� הט? לא חוצ+ בפני הטומאה, מזה שמפתח שנועל דלתמשמע ". אי� חוצ+ בפני הטומאה

, בפני הטומאה צתלא חוצדלת משמע מכא� ש .לי והוא מקבל טומאה ולכ� אינו חוצ�אבל באהלות הוא כ, תשמיש קרקע ולכ� אינו נחשב ככלי

  .עשויי	 מדבר המקבל טומאה הסורגי	מפני ש, בפני הטומאה +סורגי	 מברזל לא חוצחלו� בעל כ� ו. המפתח והצירי	 כי נסמכת על

לא מוזכר שדוקא , ו	 מקו	 שמוזכר שדלת וחלו� חוצצי	כי בש, הכס� שמפתח בטל לדלת ולא חוצ+ בפני הטומאה' הארי� להוכיח בנק – �"ש

	 מוכח שרק "וג	 מהרמב !שזה כתוב דוקא במשנה באבלות ולא בשו	 מקו	 אחר, ועוד! כשיכולי	 לעמוד בפני עצמ	 בלא ציר ומפתח

הדלת יכולה לעמוד רק א	  	 שג	"מוכח מלשו� הרמב, ואדרבה. א� על המפתח לא מדובר כלל, הפעולה וחצ+ איננה חציצהאת כשהאד	 עשה 

� "ע בש"וע.הוי סתימת עראי ולא חוצ+, ורק במפתח שאינו מחובר בדלת אלא שעכשיו שמו אותו ש	 לפי שעה !עדיי� חוצצת, י המפתח"ע

  .ט"ש לקמ� בש	 בה"כ הפת"וכ, �"א� הנודע ביהודה הסכי	 ע	 הש .שהארי� בזה
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  'סעי� ב

  

הטומאה , כלומר". הבית טהור והעליה טמאה, פותח טפח וכזית מהמת למטה בבית כנגד הארובה ארובה שבי� בית לעליה ואי� בה" – משנה

  .כי אי� פותח טפח, אבל אינה יכולה לרדת חזרה, בוקעת ועולה

 אבל א	 יש מת בבית בחדר שאי� עליו, ג שאי� טפח הכה� יכול להיות בשאר הבית"שרק בכה, ז"והדגיש הט. פסק את המשנה להלכה – מחבר

  .כשאי� פותח טפח התירו ורק, שסו� הטומאה לצאת דר� הפתח ולהתפשט בכל הבית, אסור לכה� להיות בבית, אהל

  

  'סעי� ג

  

וא	 נפתחו דלתותיה	 ג	 ה	 , וה	 טהורי	, הבית טמא, ודלתותיה	 נעולי	, ובכל אחד חצי זית מהמת, שני חדרי	 פתוחי	 לבית" – משנה

  ".טמאי	

וא	 . כי ה	 נעולי	, א� לא נכנסת לחדרי	, שסו� הטומאה לצאת לבית ורואי	 כאילו היא כבר יצאה, �"והסביר הש. פסק את המשנה – מחבר

  .נפתחו חזרה הטומאה לחדרי	 מהבית

  

  'סעי� ד

  

כה זו היא כי היות והל, אבל לא מחמירי	 ג	 לגבי שערי העיר, זה רק באותו פתח הבית שמת ש	, לצאת כל הדי� של סו� טומאה – תרומת הדש�

  .אי� לנו להחמיר אלא בבית שהמת ש	, הלכה למשה מסיני בלא טע	

  .אי� לאסור את הפתח, אמנ	 בבית של צידוק הדי�, חלילה להפליג דבריה	 ולהקל, היות ורבנ� קשישאי כתבו להחמיר – ק"סמ

ואי� ש	 נקב , א	 הדלת סגורה, פתח יכול לעמודואפילו תחת הזיזי	 והאיסקופה של ה, כה� אינו מוזהר על סו� טומאה לצאת – י מאיורא"ר

  .פותח טפח המביא את הטומאה

אסור לכה� לעבור תחת הזיזי	 , ויש מת בבית אחד מאות	 הבתי	, או מוקפת אכסדרה, במקו	 שיש חצר המוקפת בזיזי	 – )טומאה' הל(� "רי

כי אי� סו� טומאה , מותר לכה� להיות בתו� הבית, את הדלתאול	 א	 כבר הוציאו את המת וסגרו , בגלל שסו� טומאה לצאת, והאכסדראות

, כלי	 שתחתיו טמאי	, טומאה בבית, זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח שלוש אצבעות: ")ג"ז מ"אהלות פ( וראייתו ממשנה. להיכנס

כלי	 שתחתיו , היות וסו� טומאה לצאת ולכ� ברישא, � כשהבית נעול"ומעמיד הרי". יהושע מטהר' א מטמא את הבית ור"ר, טומאה תחתיו

  .כי אי� דר� טומאה להיכנס, שכלי	 שבבית טהורי	, י"אול	 בסיפא נפסק כר, טמאי	

סו� שזו גזרת חכמי	 לטמא בכל מקו	 ש, טומאה יוצאת לזיזי	 ולאכסדראות, שא	 כל פתחי הבתי	 נעולי	, �"פסק את דברי הרי – מחבר

כ נפתח פתח לצד "אא, אי� הטומאה יוצאת לזיזי	, והשאר נעולי	, וא	 נפתח חלו� או פתח מצד אחר, אהורואי	 כאילו יצ מש	 טומאה לצאת

  .שאז יוצאת טומאה לזיזי	, הזיזי	

  .פ שאי� המת בה	"הטומאה יוצאת לזיזי	 ונכנסת לשאר הבתי	 אע, וא	 היו ג	 פתחי	 פתוחי	 לבתי	 במקו	 שהזיזי	 ש	 – �"ש

. והמיקל לא הפסיד במקו	 שלא נהגו, ויש מקלי	, איפה שמוציאי	 את המתי	, לכהני	 לא ללכת דר� שער העירלכ� יש מחמירי	  – א"רמ

אי� לכהני	 לעמוד בפתח , אחד שמכניסי	 ואחד שמוציאי	, וא	 יש לבית זה שני פתחי	. שלא להחמיר בבית של צדוק הדי� �"מ כתב הש"ומ

  .שמוציאי	 ממנו

צאת יש לפסוק לשמצד סו� טומאה , נ"ט כתב שאה"ומהרי. א שלא נהגו לחשוש לסו� טומאה לצאת משערי העיר"מכריע להקל כיש מתירי	 ברמהדגול מרבבה  – פתחי תשובה

אז אי� חשש כי , ט עשה מעשה להתיר לכה� להיכנס בשבת"ולכ� אבי המבי, ונכו� להיזהר במצוות, אבל באמת החשש הוא שמא יביאוהו בפתע פתאו	 ויאהילו עליו, כמתירי	

  .ומצד המנהג פוסק כמתירי	. שיביאוהו

  .ז שעדי� לא הכניסוהו"כ, מותר לכה� להיכנס לבית הכנסת שעומדי	 להכניס ש	 את המת – גשר החיי	

  

  ?הא	 כה� יכול לסגור את עצמו בחדר בבית שיש בו מת

אסור לו לצאת מהחדר עד , ונודע לו שיש ש	 מת, חלונותכה� שנמצא בבית או בחדר שהטומאה מגיעה אליו והוא נעול בדלת וב – �"ש, דרישה

יכולי	 הכהני	 לסגור את דלת , ג	 כשהטומאה בבית, לפי זה. לא נכנסת הטומאה לתוכו, ז שלא נפתח החדר"שהרי כ, אחרי הוצאת המת

  .וערו� השולח�א "החזו, וכ� פסקו ג	 הנודע ביהודה .ט"ש בש	 הבה"פ הפת"וכ, מתוכו חדר	 ולהמתי� עד שיוציאו המת

, י מפתח ואינו חוצ+"שהרי נסגרת הדלת ע, ועוד, כי היא נסמכת על דבר אחר, שדלת אינה מהווה חציצה, א"לשיטתו בס, חלק על דבריו – ז"ט

	 מה ג, ש"ע, שדלת כ� מהווה חציצה מהטומאה, א"� לשיטתו בס"הש( .י צירי	 של ברזל המקבלי	 טומאה אינ	 חוצצי	"וכ� הדלת העומדת ע

  .בנקודות הכס� דחה ראיותיו� "הש )שאפשר לומר שהדרישה דיבר כשהדלת לא נסמכת

רזל יעשו מתחילה באבל שצירי ה, כדי שיוכלו להעביר לו דברי	, ולכ� ג	 יכול כה� לעשות דלת לפני	 מדלת, שדלת ע	 צירי	 מחוברי	 בקרקע חוצצת, �"ט פוסק כש"בה – ש"פת

  .ולא חוצצי	, ונשארי	 בטומאת	, 	 ש	 כליאחרת ירד עליה, כדי לקבע	 בדלת

הא	 בית קיבול , שזה מחלוקת קדמוני	, לא חוששי	 לזה, י כ� לקרקע את הדלת"ומה שעושי	 כלי קיבול לע+ שיקבעו ע, חוצ+, כיו� שפשוטי כלי זכוכית טהורי	, וכ� בדלת זכוכית

ה כל מה שמתחילה מתכוו� "ובלא, י מסמרי	 קטני	 של ע+ בלי בית קיבול"מ למעשה עדי� לקבעו ע"ובכ .מ זה רק טומאה מדרבנ�"ועוד שבכ, נחשב בית קיבול, העשוי למלאות

  .אינו מקבל טומאה, לחברו
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  ?הא	 מותר לכה� להיות בבית מעל, מת שבמרת�

הטומאה עולה לבית  ,אבל א	 הפתח סגור, אי� הטומאה עולה לבית שמעל, ואי� גג על הפתח, א	 למרת� פתח פתוח לחו+ – ז בש	 דרישה"ט

  .כדי� קבר סתו	 שטומאתו עולה לרקיע, שמעל

  .א"פ רעק"וכ. כי הפתח ראוי לפתחו, פ שהדלת סגורה"אי� הטומאה עולה אע, א	 יש למרת� דלת לחו+ – חדושי גרשוני

  

  ?הא	 חוטי ערוב בי� שני בתי	 מעבירי	 טומאה מקבוצת בתי	 אחת לשניה

ממבוי למבוי וראשי הקורות נכנסי	 תחת גגות הבתי	 מכא� ומכא� והטומאה נכנסת תחת  רחבי	 טפחות במקו	 שיש ערוב ועשו קור – ל"רש

הקורה מעבירה את הטומאה למבוי השני ויש לכהני	 להיזהר לא לעמוד תחת הבתי	 ש	 כשיש מת באחד הבתי	 או תחת אחד , אחד הגגות

  .הגגות

א� א	 זה רק קורה קטנה ואי� פתח פתוח , היינו דר� שעוברי	 תחתיה, ש	 משקו� עליהאו שיהיה  גג קט�צרי� שהקורה הזו תהיה  – דרישה

  .לא מעבירה טומאה, אפילו א	 הקורה המונחת עליה רחבה טפח, לה בתו� המחיצה

כ "משא, ויש חלל מהבית הטמא לבית האחר, היינו גג, ל זה רק בתקרה המונחת בלא מחיצה"חלק על דבריו וסבר שמה שהתכוו� הרש – ז"ט

, הטומאה עוברת, שרק א	 יש גגות בולטות, ה ג	 בשני בתי	 סמוכי	"וה, בדברי הדרישה המדברי	 כשיש הפסק מחמת המחיצה הבנויה באר+

  .א� לא בלי זה

  

  א"רמ

  .לא אומרי	 לבוד להחמיר, פ שיש ביניה	 פחות משלושה טפחי	"אע, שני גגות שאינ	 נוגעי	 זה בזה .1

, שאפילו גבוה יותר משלושה טפחי	 הדי� כ�, ח"והדגיש הב. אומרי	 חבוט רמי וכאילו נוגעי	 זה בזה, מזה א	 היו הגגות זה למעלה .2

  .�"פ הש"וכ

והאשה מחכה לבעלה וחייב לחזור ויש כא� , שיש ש	 מת והוא אח אשתו, וגגו סמו� לבית חברו, כה� שמת אחד בבית סמו� לו – פתחי תשובה בש	 גבעת שאול

שאמירה לגוי הוא , � שאהל הוא דרבנ�"ואפילו לש, עדי� שיקראו לו לגוי שיסיר את הגג של הכה� ולא יטמא, שמא תטר� דעתה, לומר לה שאחיה מת א"וא, נ"ספק פק

 .א� שהיה ע	 המת היא כל רגע ורגע, איסור אחד

כי , 	 שדר� להוציא את המתי		 לא במקוא, הכהני	 אינ	 לכו� את קרובי המת להוציא את המת מהבית כדי שיוכלו להיכנס אליו .3

  .שמשימי	 עליו רבי	 שיתעסקו עמו ויטהרוהו בביתו, זהו כבודו

  .יכול לכו�, בנפל שלא שיי� כבוד המתי	 – ח"ב

אי� בעל הבור יכול לומר לבעל האיל� שיקו+ את השורשי	 , מ איתא באיל� ששורשיו פרצו לבור של השני"הרי בחו, ז הקשה עליו"הט

אבל א	 הכה� , ולכ� לא יכול ג	 בנפל לכו� אות	, אלא מ� השמי	 הוא, ו כא� שאינ	 עושי	 שו	 דבר להזיקו"ק, ה	כי ה	 באו מאלי

ז "� דחה תמיהת הט"הש. וזה לא חסר כלל, כיו� שהוא ניזוק, אי� אביו יכול לעכב בידו, שולח שליח להעביר את הנפל למקו	 אחר

א� כא� אי� שו	 הפסד לאב א	 יכו� אותו , ולכ� לא יכול לכופו, � שיקו+ את השורשי	וכתב שבאיל� יש הפסד לבעל האיל, הכס�' בנק

  .ח"� כב"לכ� פסק הש, כי אי� מתייחסי	 כא� לכבוד המתי	, להוציא את הנפל מהבית

כ� באשת כה� שילדה ואבי הב� ו. כופי	 את קרובי המת להוציא את המת שלא יעבור איסור דאורייתא, א	 הכה� חולה שלא יכול לצאת – א"ש בש	 המג"פת

א "כ א"ואח, כיו� שאביו הוא המוהל אז יצטרכו להביאו לבית הכנסת למול, ועוד. שתינוק כחולה, כופי� את קרובו להוציאו, הוא המוהל ומת ש	 מת והמילה בשבת

 .קמ� שיש מצוה להפריש קט� ולא לטמאו בידיי	לפוסק , שהרי הטור, יהיה להחזירו לאמו

  

  'סעי� ה

  

והוא שיש בה , טהור, חצר הקבר העומד בתוכה, ותנא תונא, מת תופס ארבע אמות לטומאה: אליעזר ב� יעקב' אמר רבי יוחנ� משו	 ר" – גמרא

דמסיימי , מ חצר הקבר"וה. אבל פתחה מלמעלה ארבע אמות, שפתחה מ� הצד: א"בד. ארבעה טפחי	: ה אומרי	"ב, ש"דברי ב, ארבע אמות

שזו גזרה שיהא המת נטמא כדי שלא ירגילו אוכלי הטהרות להתקרב , י"והסביר רש:) סוטה מג( ".תפיס ארבע אמות, עלמאאבל מת ד, מחציתא

  .ויש לחוש שמא יפשוט ידו ויאהיל ולאו אדעתיה, ויהא סבור שלא האהיל, אליו

כי בציו� משהו , שא	 נקבר לא תופס ארבע אמות כלל, אלא בי� א	 נקבר או לא נקבר] אי� חילוק בי� א	 יש מחיצות לאי� מחיצות – רבנו יונת�

  .סגי

  .חלק על דבריו והחילוק הוא בי� חצר ע	 מחיצות לסת	 קבר – ש"רא

  .וכ� מותר לו ליגע בכתלי	, א	 אי� שוב דבר המאהיל עליו, מותר לכה� לעמוד אל מול פתח הבית שיש ש	 מת – א"רשב

  

משו	 שתופס ארבע אמות או משו	 גזרה שמא  או של קברה� להתקרב לארבע אמות של מת ולכ� אסור לכ, ש"פסק את הגמרא וכרא – מחבר

  .מרחיק ארבעה טפחי	, אבל א	 מוק� במחיצה עשרה טפחי	 או שהקבר בחרי+ עמוק עשרה, וכל זה כשאי� הקבר מוק� במחיצה, יגע בו
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ואי� להקל  �"פ הש"וכ, כי מת תופס ארבע אמות, ארבע אמותאסור להיכנס ל, שאי� חשש שמא יגע בו, אפילו א	 המת מונח לפניו – דרישה

ובגלל שהוא , ולכ� לא תופס ארבע אמות, שאי� ש	 קביעותו, במת המונח על המיטה שמוציאי	 אותו ובשעת צידוק הדי� �"א� הקל הש .בזה

  .ג	 אי� חשש שמא יגע בו, לפנינו

  .א"פסק את הרשב – א"רמ

כתבו שא	 הבית סתו	  ח והרוקח"א� הב, מ מותר לעמוד ש	 ולגעת בקיר"מ, י� א	 הבית סתו	 או פתוחא משמע שאי� חילוק ב"מהרמ – �"ש

  .פר+ את פצימיו שמטמא כל סביביוכמו , מטמא סביביו ארבע אמות, רילגמ

  פתחי תשובה

  .אמות' רב בדא	 אסור להתקרב או דוקא במקו	 שאסור להאהיל גזרו שלא להתק, 	"מסתפק בתו� ארבע אמות של קברי עכו .1

  .ולכ� מתחילי	 למדוד ארבע אמות ממקו	 המת ולא ממרו	 הקבר, המת תופס ארבע אמות ולא הקבר שלו .2

  

  'סעי� ו

  

א שלא יסיט אחד את "א, כי היות והיא קטנה, מת שמונח בספינה קטנה המתנדנדת אסור לכה� להיכנס בה – רבנו מאיר, א"רשב, מרדכי

  .הטומאה לכיוונו

  .א של מת"ובלבד שלא ישב בד, התירו בי� בספינה גדולה ובי� בספינה קטנה – כה� משה' ר, ש"ריב

כיא אחרת , ומדובר שהספינה לא מקורה. (אמות' ת הטומאה אפילו חו+ לדא שלא יסיט א"כי א, א וכמרדכי שאסור בקטנה"פסק כרשב – מחבר

  )אסור משו	 אוהל

  .י החמיר"א� יש להחמיר בזה כי הב, מהמת יש שרצו להתיר ג	 בספינה להרחיק ארבע אמות – ז"ט

  .לארבע אמות של מת +מותר חו, מ בספינה גדולה שאינה מתנדנדת כשדורכי	 בה"מ – �"ש
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  עבש' ס

  

  'סעי� א

  

, 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

: אומררבי יוסי . אינו מיטמא, אבל א	 מוצא ללמוד, בזמ� שאי� מוצא ללמוד: אימתי: אמר רבי יהודה. יכול לעבור ש	, ואי� לו דר� אחרת

אמר . מעשה ביוס� הכה� שהל� אחרי רבו לציד� ללמוד תורה: אמר רבי יוסי. לפי שלא מ� הכל אד	 זוכה ללמוד, אפילו במקו	 שמוצא ללמוד

  ).ז יג"ע". (יוסי' הלכה כר: רבי יוחנ�

  .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

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

  .אבל לא טומאה דאורייתא

  

באי	 עמו , בא בטמאה, בא בטהורה באי	 עמו בטהורה, אחת טהורה ואחת טמאה, שתי דרכי	 וחזרו ולפניה	, קברו את המת" – גמרא

  .ומדובר בבית הפרס דרבנ�". מפני כבודו, בטמאה

שא	 יזכה יבחי� בי� , 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 , דאמר רבא, כדרבא'? לימא אי� חכמה ואי� תבונה ואי� עצה נגד ה, אמאי. למלכי אומות העול	מלכי ישראל 

ומשו	 , וגזרו על שיש בה	 משו	 שאי� בה	, ורוב ארונות יש בה	 חלל טפח, אינו חוצ+ בפני הטומאה, ושאי� בו חלל טפח, חוצ+ בפני הטומאה

  :)ברכות יט( ".לא גזרו, כבוד מלכי	

אפילו לא , 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, נגד המת

  )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 , ל"פ שלכה� אסור להיכנס לבית הפרס או לחו"ולכ� אע, יוסי' יוחנ� שפסק כר' פסק את הגמרא וכר – מחבר

	 שמטמא בטומאה דרבנ� לדו� "וכרמב, ול ללכת אחריו לנחמויכ, והעובר דר� ש	. מהכל אד	 זוכה ללמוד אכי ל, מותר כשאי� לו דר� אחרת

  .	 ולערער עמה	 כי הוא מציל מיד	"ע	 העכו

כי כיו	 כול	 סתומי	 ויש בה	 חלל טפח והטומאה , )כגו� ללכת לקראת מלכי ישראל( אסור לו לדרו� על הקברות אפילו לדבר מצוה – ז"ט

  .בוקעת עד לרקיע אפילו מהצד

כי המטוס כולו הוא כלי אחד העשוי ממתכת המקבלת טומאה , אסור –) קסד' ב ס"ד ח"יו( אגרות משה :בתא המטע� יש מתטיסה באווירו� כש

  .ונטמא הכה� בטומאת אהל ,ולא חוצצת

  א"רמ

אלא יקראו לו לצאת החוצה כדי שילביש עצמו , אי� להגיד לו, ולא ידע, כה� ששוכב ערו	 והוא באוהל ע	 המת – תרומת הדש� .1

כגו� , אבל בטומאה דרבנ�, ודווקא באהל המת שזו טומאה דאורייתא. ויצא ערו	, אסור לו להמתי�, אבל א	 כבר אמרו לו, להתחי

  .משו	 כבוד הבריות, ילביש עצמו תחילהואר+ העמי	 , בית הפרס

כי סו�  	 הה	 טמאי	א נפסק שג	 הבתי"שעא ס' פ שבס"אע, א� א	 נמצא בבית סמו� לבית שיש בו מת, דוקא באהל המת – �"ש

ופסק שג	 זו טומאה , והמג� אברה	 חלק .ולכ� ילביש עצמו קוד	 ,משו	 סו� טומאה לצאת טומאה דרבנ�זו מ "מ, טומאה לצאת

א� פותח טפח זה  ,שזה דרבנ�, � דיבר רק בסו� טומאה לצאת"ג	 השויש מפרשי	 ש. משו	 הלכה למשה מסיני מדאורייתא

  .ג	 לשיטתו דאורייתא

אבל א	 נכנס כשהיה , 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, חי בהתר

, )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"פ הפת"וכ

  .צרי� להעיר אותו כדי שיצא ,כה� שהוא יש� ומת עמו באהל – י וייל"מהר .2

פ שזה לאו שאי� "ואע. ולכ� צרי� להעירו, מצווי	 להפרישו	 שיודעי 	ואחרי, מ עובר איסור"מ, פ שהכה� לא עושה מעשה"אע – �"ש

ומת "א וכתב "ולכ� דקדק הרמ, משמע שבאיסור מדרבנ� אי� צרי� להקיצולפי זה . מ עובר איסור תורה"מ, אי� לוקי� עליו, בו מעשה

מעיקר , שתינוקות של כהני	 שישני	 בבית ע	 מת', ק א"שעג ס' � בס"והוסי� הש .שרק אז מחוייבי	 להעיר אותו" עמו באהל

 .א� מפני חינו� טוב הוא, צ להקיצ	 ולהוציא	"הדי� א

  פתחי תשובה
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וכ� לגבי כהני	 שבבית הכנסת שבורחי	 . 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, ג החוצה כששמעו שמת יחד ליד בית הכנסת ומתבטלי	 ממצות נשיאת כפי	"בכה

 .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�  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, בחצות בחודש שבט שקר

  

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

, 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, וכ� 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� , 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	 . ש"א והפת"פ המג"ע, ש כשהוכחנו שזה מדאורייתא"וכ, ולא מתירי	 זאת בשביל הפסד ממו�, אסור מדרבנ�

  .יצא, ה מראש שא	 ימות ישראלוכ� יתנ, רוב גויי	

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

 

  'סעי� ב

  

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

  .)יבמות סא"...". (אד	 כי ימות באהל: "ולגבי טומאה כתיב, אומות העול	 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 כרמכא� מוכח שקברי גויי	  – 	"רמב

  )אלא ג	 במגע ובמשא לא מטמאי	, מטמאי	 באוהל

והטע	 , 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, לשהק

  .פ הבית יוס�"וכ. מיחה בכהני	 שהולכי	 בקברי גויי	 והמחמיר תבוא עליו ברכה – 	 מרוטנבורג"מהר

ורוב אנשי , 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, העיר גויי	

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

  .מדינאשיש 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	אפיבמגע ובמשא  – �"ש

  פתחי תשובה

אפשר , וא	 כבר מת עליו מת באותו יו	, שאי� זו רפואה קרובה בדוקה, נראה לאסור, וללחוש לחש ורפואתו היא לתת יד למת, כה� חולה של פקוח נפש – ס"חת .1

  .ת וכל אותו היו	 מותר בזה"י ור"על רשלסמו� 

ד "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 , ל אלא רק במגע ומשאשמא כותי אינו מטמא באה, וג	 א	 לא, ד"כה כראבלספק ה, 	 יש ספק ספיקא"א במת עכו"בכ

  .ובכה� ערו	 יש להקל, ד"מ יש להחמיר כי לא בטוח שזה הפשט בראב"מ. אוהל אי� מוחי� בידו
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  שעג' ס

  

  'סעי� א

  

  .)יבמות קיד". (זהיר גדולי	 על הקטני	הל, 'אמור ואמרת': תניא" – גמרא

אלא שאביו מצווה לחנכו , אי� מצוה להפרישו, אבל א	 הקט� בא להיטמא, קטני	 זה שלא לטמאות	 בידמה שמוזהרי	 הגדולי	 ה – 	"רמב

  .לקדושה

  .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	 בידש ,	"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 "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, לקרוביו לטמא אותוא	 מותר 

  

  'סעי� ב

  

? 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�: ל"ת

  .אבל חללי	 וכהנות מותרי	 להיטמא, ולכ� אפילו כהני	 בעלי מומי	 אסורי	 בטומאה, פסק את הברייתא – מחבר

  ,הוי כה� גמור, וא	 הוא נולד מספק חלוצה, להיטמא אבל חלל דרבנ� כגו� שנולד מחלוצה אסור, דוקא חלל דאורייתא – �"ש

  

  'סעי� ג

  

ולא רצה להיטמא ונמנו , ומעשה ביוס� הכה� שמתה אשתו בערב פסח, מטמאי	 אותו בעל כרחו, לא רצה .מצוה –' לה יטמא': תניא" – גמרא

  .)זבחי	 ק". (עליו אחיו הכהני	 וטמאוהו

  .אבי� האיש ובי� האשה מחוייבי	 להיטמ – ש"רא

אשתו ארוסה לא אונ� ולא : "הרי כתוב, ד"מקשה עליו הראב. היא ג	 לא מחוייבת להיטמא, כיו� שכהנת אינה מוזהרת על הטומאה – 	"רמב

. ה נשואה"שארוסה בברייתא זה לאו דוקא וה, �"מתר� הרמב? "הא נשואה מיטמאה לו, וכ� היא לא אוננת ולא מטמאת לו, מטמא לה

  .ושאינו בזה אינו מחויב בזה, "יטמא"ישנו ב" בל תטמא"שנו בשכל שי, 	 הבי�"והרמב

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

  

  'סעי� ד

  

מטמא ? 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 , הקרוב ולא הארוסה, אי� שארו אלא אשתו, כי א	 לשארו הקרוב: ותניא. אבל אינו מטמא לאשתו פסולה, הוא לאשתו כשרה

  ".הגרושה

  ".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 , א� אחיו ואחותו שיורש�, יורש� אמה בנו שהו, ולבתול ולבנו "ת? יו ולאחותו מאמוחיכול לא, לאחיו ולאחותו: תניא" – תורת כהני	

  ".שאינו יורש�, ואחותו מאמו

, 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' ומוכת ע+ אינו מטמא לה דברי ר

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

  ".אליו לרבות הבוגרת, ארוסה שהתגרשה

, 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, ובמוכת ע+

  .שמטמא לה, יוסי במוכת ע�' יהודה ור' ר, מ"וכר, אבל לארוסה שהתגרשה כ�, שלא מטמא לה הכה�, שמעו� בארוסה' יוסי ור'ההלכה כר 

, 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, וכמו קטנה שנשאה

  

 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  וכ�, אבל ספק נפל לא( אפילו ה	 פסולי	 ,בנו ובתו שקי	 ל� שכלו לה	 חדשיה	 או שה	 משלושי	 יו	 ואיל�, )וכ� לאביו(

וכ� אחיו ואחותו מאמו לא מטמא , כ ה	 בני שפחה או כותית שלא מטמא לה	 כלל"אא(אפילו ה	 פסולי	  אחיו ואחותו מאביו, )נפלי	 לא

אפילו א	 כתב בכתובתה שא	 תמות , )א"כרשב( שומרת יב	, אחותו בוגרת ומוכת ע�, )ולא נשואה שהתגרשה( אחותו ארוסה שהתגרשה, )לה	

  )מפותה ואנוסה, ש נשואה"אבל לא אחותו ארוסה וכ. (לא בני	 תחזור כתובתה לבית אביהב

א אחותו קטנה "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, ונשואה

  

  'סעי� ה

  

מ צרי� לשמרו כדי שלא יהיה "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, מוטל בביזיו�

  .דהיינו להביא לו ארו� ותכריכי	, ר לכה� להיטמא א	 לא לצור� המת וקבורתואסו – תוספות שאנ�

  .א את תוספות שאנ+"ד והביא בש	 י"פסק כתרוה – מחבר

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

  .יכי	אלא לצור� ארו� ותכר

פ שיש עוסקי	 "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' כי א	 יצטרכו משהו לצור� תכריכי	 וכד, בקבורתו

  

  'סעי� ו

  

עד שיסת	 : 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

, ואמרו אל יטמא, טרפו� וחכמי	' ובאו ושאלו את ר, שמעו� ב� יהוצדק בלוד ובא יוחנ� אחיו מ� הגליל אחר שנסת	 הגולל' מעשה שמת ר. הגולל

  .אלא יפתחו לו 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

� על "ותמה הרמב. ולשאר ראשוני	 היינו האב� שנותני	 על הקבר, היינו סתימת הארו� בבית לקברו, גולל י שסתימת"שעה פרש רש' בס – �"ש

 ,אי� הכוונה שיכסו אותו בבית" כיסוי הארו�"י "שג	 לפרש, �"ומתר+ הש? לא יוכל הב� לקברו, אי� יתכ� שא	 סגרו את הארו� בבית, י"רש

  .ר להיטמא משיסת	 הארו� בקברי אסו"כלומר ג	 לרש, אלא אפילו סתמו בבית

  

  'סעי� ז

  

. 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

, חייב על כל אחת ואחת, מטמאוהוא , אל תטמא ,אמרו לו אל תטמא. אינו חייב אלא אחת, היה מטמא למתי	 כל היו	: מדתנ�, והוינ� בה

? ואמאי לא אמרינ� הא מטמא וקאי. חייב, נזיר שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר, ואמר רב הונא? והא מטמא וקאי, ואמאי

על עצמו כשנוגע  מפני שמוסי� טומאה, "אבל א	 פרש ממתו ונגע במת אחר חייב, פטור, שא	 בשעה שנוגע במתו נוגע במת אחר, מתרצת הגמרא

  .ונעשה אב הטומאה, במת אחר
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, 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	. ע פוטר"ור

לכ� אי� כהני	 . ז נטמא"נחלקו אלא במקרה שבכ ולא, ע מודה לו שלכתחילה אסור"וא� ר, טרפו�' הלכה כר – ש"רא, �"רמב, ותספתו, 	"רמב

מה	 לאחר , כשהוא פורש, שאפילו א	 בכניסה ובחיבורי אד	 מותר לו להיטמא לאחרי	, נכנסי	 לבית הקברות לקבור מתי מצוה שלה	

שכונת קברות שלה	 בסו� בית הקברות וכל שמת לו מת קובר בסו� השכונה כדי שלא ולכ� הכהני	 עושי	 , אסור לו כבר להיטמא, קבורה

  .יצטר� להיטמא בבית הקברות לקברות של אחרי	

ט לכתחילה בו ביו	 "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�, לא יטמא

לכ� עושי	 לכהני	 שכונות בסו� בית , שאסור לכה� להיטמא למת אפילו כשמיטמא לקרוביו, ת"ולא כר 	"פסק את הגמרא וכרמב –מחבר 

  .הקברות 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

. 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"וכ� משמע בעט

מ בבית הקברות ויוצא כרגיל החוצה "ומנהג ירושלי	 שהכה� נקבר בכ. י אפשר לחזור בלא טומאהיש להקל כשא –) תנב' ד ס"יו( אגרות משה

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

  

  '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 , 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, לראשו� או ב� 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 צבי ש"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

  

, 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

שאי� אד	 מטמא על אבר מ� החי של , ואינו מטמא על אבריה, שכתוב לה יטמא, ומקשי	 על רב מברייתא. אינו מטמא לו, ייתושכיוו� שאינו כבר

ובאו , מעשה שמת אביו של רבי צדוק בגינז�: דתניא, רב דאמר כי האי תנא...קשיא? אבל מטמא על עצ	 כשעורה מ� המת של אביו, אביו

  ".בזמ� שהוא של	 ולא בזמ� שהוא חסר, לאביו: וארבעה זקני	 ואמרו לו, שאל את רבי יהושע ב� אלישעובא ו, והדיעוה לאחר שלוש שני	

  .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	 , �"ש מנסה ליישב את הרי"הרא. שמטמא על עצ	 כשעורה מאביו, פסק את הברייתא שממנה הקשו על רב – �"רי

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

  .	"וכ� תמה עליו הרמב

  

  סר אבר מחיי	ח

שאז לא , 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, קרינ� ביה לאביו

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

  .אבר בי� מחיי	 בי� לאחר מיתה

  .אלא אפילו עצ	 כשעורה נקרא חסר, ל כוותיה"ולא קי, חסר נקרא רק אבר שניטל מ� החי וימות – יחיאל' ר

  

י מאביו ולא לעצ	 מעצמות ולכ� כה� לא מטמא לאבר מ� הח, ש שפסקו כרב חסדא אמר רב"� והרא"הרמב, 	"פסק את הגמרא וכרמב – מחבר

 .שלא מטמא אלא לשל	, לא מטמא לו, ואפילו חסר ממנו כל שהוא, פ שהשדרה קיימת"וכ� המלקט עצמות אביו לא מטמא לה	 אע, אביו

  .פ שאינו של	"אע, א� כשחסר מחיי	 אבר ומת מטמא לו, )�"ש, או בשעת מיתה( חסר לאחר מיתהששכל זה כ ,�"א את הרמב"והביא כי

  .ונכו� להחמיר. כי נקרא חסר, שאינו מטמא להרוג, שמואל מאיורא' פסק כר – א"רמ
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  .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 , 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

  .כדעת המחמירי	
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  שעד' ס

  

  'סעי� א

  

כש	 ". אבל מטמא למת מצוה, לאחותו הוא אינו מטמא', ולאחותו': ל"ת, כ� אינו מטמא למת מצוה, יכול כש	 שאינו יטמא לה	" – גמרא

ברכות ( ".מטמא לו, ומצא מת מצוה, ואפילו הוא כה� גדול ונזיר והול� לשחוט את פסחו ולמול את בנו, והכ� מטמא למת מצ, שמטמא לקרובו

  :)יט

  .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 תרבי יהודה בא ל – �"רמב

כש	 שאד	 מטמא על  :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 אינו מטמא על , כלומר". תפתר בחוזר? ויש כא� מת שיטמא לו, יוחנ�' ל ר"א. כ� אד	 מטמא על אבר מת מצוה, מת מצוה

  .חוזר ונטמא אפילו על אבר ממנו וקוברו עמו, אבל א	 כבר נקבר, ראשו ורובו

  .חוזר ומטמא ג	 על אבר אחד, וכ� כירושלמי שא	 כבר קבר את ראשו ורובו. ק"וכת ,ברייתא באבל רבתיפסק את ה – מחבר

  .ה ג	 על שדרה וגולגולת שיטמא לה	"ה – א"רעק

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

  

  '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

  

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

 .)איש 600000וישאר הכה� עד ( לא, אבל א	 היו מכירי	 אותו, )שהוא למד ולימד( כשאי� מכירי	 אותו: א"בד...וחילופי חילופיה�, וחילופיה�

  .והנשיא כבודו לכ�). והכה� מטמא תמיד(לא ) כי לימד אחרי	(אבל א	 כבודו בכ�  ,)ולא לימד אחרי	( א שאי� כבודו בכ�"בד

  ".ולא איפשיטא? תלמיד מהו שיטמא לכבוד רבו. אי� כהונה היו	: אכריז רבי ינאי, כד דמ� רבי יוד� נשיאה? נשיאומהו שיטמא לכבוד ה

  �"רמב

מדובר , "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, בנשיא 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

  .כ אנשי	 פורש למקו	 טהרה"ו אחוא	 בא. כ אי� ש	 כדי מיטה וקובריה"אא, כה� שנטמא לקרובי	 אל יטמא למת אחר באותו יו	 .3

לפי זה . 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 מצוההמקרי	 השנויי	 בירושלמ

אלא  ?הרי רבו נחשב כאחד שמלמד, מה מקשה הירושלמי הא	 תלמיד יטמא לרבו, ועוד, ו כ�הוא שלא ראינו שנהג ש"בשיטת הרא 	ייהקש

  .ודאי שמדובר בכל הירושלמי במת מצוה

  

וראיה , 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	 )". כי כל דפריש מרובא פריש(חזקה ישראל , רג מטבריה לציפורינה, יוחנ�' אמר ר: "מהירושלמי

  .אחר הרוב

דינו כנשיא או כרבו שלא מטמא , ע א	 גדול הדור"מ נשאר בצ"ובהג. א שכה� מטמא עליוידינו כנש, ת"גדול הדור כר, חיי	 כה�' לפי ר – תוספות

  .לו
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למד . איש כמו הגמרא בכתובות 6000ישאר עד : למד ולא לימד. ישאר הכה� עד חלופי חילופיה� של נושאי המיטה: א	 למד לא ידוע: לסכו	

  .כי זה כבוד	 שכול	 ישתתפו בלויית	, ישאר עד הסו�: נשיא, ולימד

וממקו	 שנמצא , 	 ואי� לו קוברי	"עכוהיינו מת שנמצא בדר� או בעיר של , מת מצוה: ולכ�, להלכהש "וכרא �"וכרמבפסק את הגמרא  – מחבר

עד שיהיו ש	 כדי , אלא יטמא ויקברנו, ניח את המת ואפילו לקרוא לאחרי	מו אינו זז מש	, לו בו ויקברו אותופלא יכול לקרוא לישראל שיט

וא	 יש לו כל , מא עליו הכה�אי� זה מת מצוה שיט, קורא לה	 וה	 עוני	 לו ובאי	, אבל א	 היו ישראל קרובי	 לש	. נושאי המיטה וקובריה

  .מוש� את ידיו, צרכו

  א"רמ

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

' 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"עכו

אפילו , 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, במקו	 הקביעות

  

  'סעי� ד

  

אחותו מאביו , מאביו אחיו, בתו ,בנו, אמו, שה	 אביו, ל מתאבל עליה	בֵ 5 שהכה� מטמא לה	 כל האמור בפרשת כהני	: תנו רבנ�" – גמרא

שמתאבלי	 , ואחותו הנשואה מאביו, בי� נשואה, ותו מאמו בי� בתולהואחמאמו ועוד הוסיפו עליה	 אחיו , מתאבלי	 עליה	, הבתולה ואשתו

  :)ק כ"מו( ."פ שאי� כה� מטמא לה	"אע, עליה	

ודוקא באשתו ) כ� היא מתאבלת עליו, כי כש	 שאשה מטמאה לבעלה. (כ� היא מתאבלת עליו, כש	 שהוא מתאבל על אשתו – ש"רא, �"רמב

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

  .שאי� מתאבל עליה	, ה	 נכרי	

  .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

זה רק בקורבת ', 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, אבל בקורבת הא	, האב

  .גר לא מתאבל על אמו, שצט שאי� אבלות מדאורייתא' ל בס"היות וקי – דרכי משה

, 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, מתאבל

  .שאבלות יו	 ראשו� מדרבנ�, שצט' ל בס"י קיכ ,אי� מתאבלי	 זה על זה, ה גר שהתגייר הוא ואמו"ה – א"רמ

ולגבי  .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, להיטמא לשומרת יב	

  

  'סעי� ו

  

. 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 , כי הא דאמר ליה רב לחייא בריה, איכא בינייהו מתו בבית? ק"היינו ת, חכמי	 .מתאבל עמו, כל מי שמתאבל עליו: רי	וחכמי	 אומ

חו+ מאשתו , צ לנהוג אבלות"א, אבל א	 אינו בפניו, ודוקא בפניו ".בלא אפה לא תנהוג אבלותא, באפה נהוג אבלותא: ליה רב הונא לרבה בריה

בנה או בתה , אבל א	 מת אחיה או אחותה, משו	 כבוד חמיו וחמותו, אלא כשמת אביה או אמה, אינו מתאבל עמה, הפ שמתאבל עלי"שאע

ידיו , אבל יכולה למזוג לו את הכוס ולהציע לו את המיטה ולרחו+ לו פניו, מ אינו יכול לכופה להתקשט"ומ. אינו מתאבל עמה, מאיש אחר

  ".ורגליו

  .כי שמשמע פשט בגמרא, אבל לא על שאר קרובי	, כבוד בעלהמת חמיה או חמותה משו	 שרק 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
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וכ� שאר דיני , ומתעסקי	 הו בהבראה, ות גמורה בחליצת מנעל וסנדל ועטיפת הראשהיא אבל, האבלות שנוהג ע	 מי שמתאבל עמו – �"רמב

פ שאמרו שאי� אבלו "ואע. וכשיוצא לשוק נועל	, ולא כמו שנוהגי	 עכשיו שכשנכנס לבית חול+ נעליו. וכ� דיני שלושי	 בגהו+ ותספורת, אבלות

אבל בפני האבל נוהג כמוהו בכל , לו אלא דברי	 שבצנעא או שהוא בעיר אחרת ולא התירו, כיו� שהוא בבית נוהג אבלות גמורה, אלא עמו בבית

  .דבר

וכיו	 כול	 . 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, מוחלי	 על כבוד	

  .נהגו שבקרובי המת מראי	 קצת סימני אבלות – דרכי משה

 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, משו	 כבוד חמיו וחמותו

מ נהגו שכל "א� מ. וכל המחמיר אינו אלא מ� המתמיה, כי כול	 מוחלי	 על זה, מ שלא נוהגי	 כיו	 באבלות זו"ש וכהגה"כראפסק  – א"רמ

ובי� רחוקה  בי� סמוכהמראי	 קצת אבלות בעצמ	 עד אחר השבת הראשונה  )מחמת קורבה ולא מחמת קדושי�( הקרובי	 הפסולי	 לו לעדות

כל זה לא נוהג , א� בשמועה רחוקה, וכל זה בשמועה קרובה או שהיו אצל המת .בשבת א� לא יחליפו בגדיה	 .שאינ	 רוחצי	 ,שאחרי הקבורה

, �"וכתב הש .)כמו שדוד קיבל הבראה על אבנר( ו צרי� או ללבוש שחורי	 על קרובווכ� לא מוחי	 ביד מי שרוצה להתאבל על מי שאינ. כלל

  .הרי הוא כלועג לאבל ומתמיה, אבל כשעושה זאת רק לפני האבל, שהיינו דוקא כשמתאבל לגמרי כדי� אבלות

כגו� ברית מילה ולא לחפו� את הראש בערב אותה שבת , או מרעותש שעד מוצאי השבת הראשונה אסורי	 ליל� לסעודת מצוה "כ – �"ש

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

  .נוהגי	 בכל זה כלל

  פתחי תשובה

וא	 בשביל כבוד חמיו , 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, 	 אשתווחמותו מתאבל ע

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

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

  

  'סעי� ז

  

אבל , 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�"על קורבה שע

  .י קדושי�"אי� חילוק בי� קורבה של שאר לקורבה שע – ש"רא

אינו נוהג , שאינו קרוב לו כלל, אבל אחיו מאביו שמתאבל על אחיו מאמו, לא מתאבלי	 אלא כשהמת קרוב לו – תי	� בש	 רבותינו הצרפ"רמב

  .שו	 אבלות

  )ד"שמ ס' עיי� בס, בעניי� קריעת הבגד על קרוב של קרוב( .�"וכרמב, 	"פסק כרמב – מחבר

א להראות קצת "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, אבלות בצנעא

  

  'סעי� ח

  

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

  .הספקויו	 שלושי	 בכלל , בספקו

  .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 מתאבלתו� ש – �"רמב

  

  שעה לראשו� או שבעה לשניתהדי� בספק ב� 
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פ שאבלות "עוא נראה 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, מדרבנ�

  .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

  

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

היינו תשעה  ,וכגמרא שא	 ידוע שכלו לו חדשיו. 	 שצרי� שיעברו שלושי	 יו	 מלאי	 מסו� התשיעי"וכרמב, כ נודע שהוא ב� שמונה"אא

  .א	 נולד לסו� תשעה ,ביו	 שנולדאפילו מת  ,מתאבל מיד, 	"כרמב, חודשי	 גמורי	

יו	 ' 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, לאחר שמוציאי	 אותו מהאינקובטור

א� , שכל זה כששניה	 קיימי	 ש"והדגיש הפת .שניה	 מתאבלי	, ספק ב� תשעה לראשו� או שבעה לאחרו�, פסק כתוספות וכמרדכי – א"רמ

וא	 אחד מת כשהיה , וכ� חייב הב� הזה להתאבל על שניה	. הקלובדרבנ� ספק ל, כי כא� איו גנאי, האב השני להתאבל בלא חיי, א	 אחד מת

  .אפשר שפטור מלהתאבל על השני, קט�

  פתחי תשובה

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' אאלא ע	 כניסתו ליו	 הל

 .מתאבלי	 עליו, במקרה שיודעי	 בוודאות שכלו לו חדשיו ונגמרו שערו וצפרניו ומת לאחר שמונה ימי	 – מעיל צדקה .2

שרוב נולדי	 , 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�, לתשעה חדשי	

  

  'סעי� ט

  

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

  .מתאבלי	 עליו

ואמר שזה רק כשהיה , 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�, השני 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	 "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, הראשו� כ�

  

  'סעי� י

  

מ רק מבשר ויי� "ומ, כמו שמתו מוטל לפניו, אינו אוכל בשר ואינו שותה יי�נוהג אנינות ו, וטל לפניומשמע מהירושלמי שמי שרבו מ – �"רמב

  .ולכ� חייב לבר� ולזמ�, ולא מכל המצוות, אסרוהו

  :)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 יותרמנהג האבל – ז"ט

  

  'סעי� יא
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  .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 , זה מנהג טעות, אפילו אינו בכור, ל על ב� ראשו� שמתהמנהג שלא להתאב – כלבו

  .ובית יוס� קרא תגר על מנהג טעות זה וחובה להתאבל כרגיל תמיד. 'בכורות 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
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  העש' ס

  

  :)ק כ"מו". (א� אבלות שבעה, מה חג שבעה, והפכתי חגיכ	 לאבל: דכתיב? מני� לאבלות שבעה" – גמרא

, מה להל� שלושי	 יו	, "גדל פרע שער ראשו: וכתיב הת	, "ראשיכ	 אל תפרעו"כתיב הכא , ילי� פרע פרע מנזיר? ושלושי	 יו	 מני�" – גמרא

  :)ק יט"מו". (א� כא� שלושי	 יו	

: דכתיב, אבל אסור בתכבוסת. ע אסור"מכלל שלכו, "ראשיכ	 אל תפרעו: "אבל אסור בתספורת מדקאמר להו רחמנא לבני אהר�" – אגמר

ואי� בגדי , והיית כאשה זה ימי	 רבי	, ואל תסוכי שמ�, וישלח יואב תקועה ויקח מש	 אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל

  .)טו� :ק יד"מו". (שי	 יו	אבל של מת פחות משלו

  .אבל באמת כל המנהגי	 האלו ה	 מדרבנ�, כל אלו ה� אסמכתאות בעלמא – טור

  .אבלות יו	 ראשו� היא מדאורייתא – גאוני	

  

  'סעי� א

  

  .יהושע' והלכה כר.) ק כז"מו". (משיסת	 הגולל: יהושע אומר' ר, א"דברי ר, משיצא מפתח ביתו? מאימתי כופי� את המיטות: ר"ת" – גמרא

  .גולל הוא כסוי הארו� – י"רש

  .גולל הוא כסוי הקבר באב� – גאוני	, ערו�, ת"ר, חכמי הצרפתי	, 	"רמב, רבנו חננאל

לא , ולאחר נתינת העפר .מתחילה האבלות מיד ע	 סתימת הגולל, וא	 שהו הרבה זמ� מלתת את העפר .מספיק לכסות בעפר ולא באב� – ש"רא

  .מיד ע	 סתימת העפר בקבר, א� על אביו ואמו חול+ בבית הקברות, וכל זה בשאר מתי	. אלא עושה זאת בביתו, חול+ מנעל בבית הקברות

י מוני	 מסתימת "שג	 לרש, וכ� ארו� העובר ממקו	 למקו	, האבלות חלה מסתימת הקבר, י מודה שמי שלא נקבר בארו�"ג	 רש – �"רמב

א לומר "והרי א. שהאבלות מתחילה אז, על דעת לקברו ולא יפתח עוד י מסמרי	"ית עי בא להוסי� שא	 סתמו את הארו� בב"ורש, הקבר

תתחיל , כ שא	 מוליכי	 את המיטה או את הארו� כשהוא פתוח"אלא ע? י כה� יטמא רק עד סתימת הארו� בבית ולא עד הקבורה"שלשיטת רש

  .האבלות מסתימת הקבר

  

ש שמספיק "וכרא, ונוהגי	 לחלו+ מיד אחר סתימת הגולל, שגולל היינו סתימת הקבר, י	יהושע וכרוב הראשונ' פסק את הגמרא וכר – מחבר

  .שנסת	 בעפר אפילו א	 לא נתנו אב�

לעני� ( .מנות אבלות מחדשלצרי� , כ נודע לו שלא נסת	"שמי שהיה סבור שנסת	 הגולל והתחיל להתאבל ואח, ש"ת הרא"פ שו"פסק ע – א"רמ

  )כו� שמ סעיפי	 כד' עיי� לעיל בס, טועה בקריעה

  

 �  'בסעי

  

  .)ק כב"מו". (אתחילו מנויי, מכי מהדריתו אפייכו מבבא דאגלוליא, אתו� דלא אזליתו� בתר ערסא, אמר להו רבא לבני מחוזא" – גמרא

יתחילו למנות עד לא , החוזרי	 משערי העיר, אול	 כשבית הקברות סמו� לעיר, די� זה הוא רק כשמוליכי	 מעיר לעיר – ש"רא, �"רמב, 	"רמב

  .ודמי לסתימת גולל, כבר התייאשו ממנו, כי רק מעיר לעיר, שיגידו לה	 שנקבר

  .ואי� חילוק בי� א	 נקבר בעיר לנקבר מחו+ לעיר, אפילו נקבר בעירו מתחילי	 למנות משיחזירו פניה	 – פ הבית יוס�"ש ע"רא, ג"בה

  

אלו  :אית תניי תני. כגו� אילי� דקסרי� דקברי בבית בירי ,ליכי	 אותו ממקו	 למקו	הרי שמו" – ש"� ורא"רמב, פ תוספות"ע ירושלמיגירסת ה

הכל : ל אומר"רבי סימו� בש	 ריב. אלו ואלו מוני	 משיסת	 הגולל :ואית תניי תני, אלו שש	 מוני	 משיסת	 הגולל, שכא� מוני	 שמיצא המת

אלו ואלו מוני	 , שא	 היה גדול המשפחה כא�, אחא בש	 רבי יובי לחומרארבי יעקב בר ? מהו אחר גדול המשפחה. הול� אחר גדול המשפחה

ואלו שש	 , אלו שכא� מוני	 משיצא המת, אי� ש	 גדול המשפחה, אלו ואלו מוני	 משיסת	 הגולל, וא	 היה גדול המשפחה ש	, משיצא המת

  ".מוני	 משיסת	 הגולל

שבאמת עיקר האבלות מתחילה מסתימת הגולל , לכ� אומר תוספות? משיצא המת שכול	 מוני	, יוצא קולא, א	 גדול המשפחה כא� – תוספות

ש "ואי� זה כפרוש הרא( .אבל שבעה ימנו מסתימת הגולל, אבל מתחילי	 להתאבל ע	 גדול המשפחה משו	 כבוד, )לאלו שהולכי	 לקבורה(

  )בירושלמי

  

וא	 , אלו שש	 מוני	 משיסת	 הגולל, אלו שכא� מוני	 משיצא המת, א	 היה גדול המשפחה כא�? מהו חומרא" – גירסא דיד� של הירושלמי

  .ליתא, לפי גירסא זו כל קושית תוספות". אלו ואלו מוני	 משיסת	 הגולל, גדול המשפחה ש	

  

  .'א שיהא ב� יג"וי. שני	 או יותר' לא משנה א	 הוא פחות מיג, מי שהבית נגרר אחריו – � גאות"רי ?מיהו גדול הבית
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, מתחילי	 אבלות מיד משיחזירו פניה	 מהמיטה, ואינ	 יודעי	 מתי נקבר ק את הגמרא שמי שדרכ� לשלוח את המת לעיר אחרתפס – מחבר

והביא את שתי . כול	 מוני	 משיסת	 הגולל, א	 גדול המשפחה הול� עמוש, וכגירסא דיד� של הירושלמי. וההולכי	 מוני	 משיסת	 הגולל

  .�"פ הש"וכ .גדול המשפחה + גאות לגבי גילו של"הדעות ברי

  .לא מתאבל עד שיאמרו לו שנקבר, 	 שא	 בית הקברות הוא באותה העיר"פסק כרמב – �"ש

  )�"ראב. (מ אלו שבבית מתחילי	 אבלות	 מיד"בכ, ימי	' א	 הקבר רחוק ג – �"ש

ות והיה סמו� לחשכה וכשחזרו הקוברי	 אמרו שנסת	 הגולל כשעוד א	 חלצו סנדל ונהגו אבלות קוד	 שבאו הקוברי	 מבית הקבר – יעקב מליסא' פתחי תשובה בש	 ר

  . עולה לו, שא	 נודע שנהג כדי�, א"א בס"עולה למני� שבעה ושלושי	 כמו שמוכח ברמ, א� שלא ידעו מזה ונהגו כ� מספק, היה יו	 קצת

  

ב משמע שא	 החזירו פניה	 "ואילו כא� בס, ו"פ בס"וכ, צרי� להתאבל מחדש, משמע שא	 התאבל קוד	 קבורה' הרי בסעי� א, ויש להקשות

  :להל� מספר תרוצי	? מהמטה מתחילי	 להתאבל

אבל מי שהיה בעיר אחרת ולא התעסק , ב מדובר שמתו היה מוטל לפניו וסיי	 להתעסק בו שחלה עליו תורת אבלות"בס – ב"נצי, גשר החיי	

  .ח למעשה"פ בגשה"וכ. מתאבל לאחר הקבורה, קרובו בעיר אחרתמי שנודע לו במכתב שמת , לכ�. מונה משיסת	 הגולל, עמו כלל

  .ב מיד כששמע א	 לא התעסק בו"אבל א	 יכול להיקבר חל עליו אבלות כבס, א זה רק כשהמת לא נית� לקבורה"מה שנפסק בס – אגרות משה

יש להקל , � לבעלי	 א	 יתאבל עכשיוא	 יש הפסד ממו, מכיו� שרוב הראשוני	 סוברי	 שאי� להתאבל עד לאחר הקבורה – צי� אליעזר

  .ולהתאבל משעת הקבורה

ולא יניח תפילי� , ואינו נוהג אנינות וחייב בכל המצוות שבתורה, ג	 א	 אי� הפסד מרובה מקלי	 עליו להתאבל משעת הקבורה – יביע אומר

  ".שב ואל תעשה"ביו	 הראשו� משו	 

  

  'סעי� ג

  

  ירושלמי

אי� מוני	 לו אלא משיסת	 , כ נמלכו לפנותו"אלא שאח, ילה נתנוהו על דעת להיות ש	 עולמיתא	 מתח, כשמפני	 המת מקבר לקבר .1

  .אפילו פינוהו תו� שבעה, בקבר הראשו� הגולל

ימת גולל תוא	 פינוהו תו� שבעה חוזר ומונה מס. מתחילי	 את האבלות מיד, מ לפנותו כשיזדמ� לה	"אבל א	 בתחילה קברוהו ע .2

 .אי� מתאבלי	 שוב, שבעה וא	 פינוהו לאחר .שני

  .אי� מוני	 אלא מסתימת גולל שני, מ לפנותו תו� שבעה"וא	 מתחילה נתנוהו ע .3

  .ל להלכה"פסק את הנ –מחבר 

  

  'סעי� ד

  

והיו נועלי	 הדלת בפניו ועומדי	 , שהיו מכניסי	 את המת לתוכו, קבר שאולה היתה לו לרב� גמליאל ביבנה: רבי שמעו� אומר" – אבל רבתי

, היות ותכננו לקבור אותו בירושלי	, כלומר". נסת	 הגולל מכסה ראשו. כ מעלי	 אותו לירושלי	"ואח, נחמי	 ופוטרי	 את הרבי	מו, רהבשו

  .חלה האבלות רק מסתימת גולל שני

אבלות מסתימת נחשבת כסתימת גולל וחלה עליה	 , סתימת ארו� כעי� זו ששנויה באבל רבתי, א לקבור"במקרה של מצור שא – רבנו ירוח	

  )י"ע סוברי	 פה כרש"כו. (הארו�

  .שוב מלקברוומתחילי	 מיד במני� שבעה ושלושי	 כי התייאשו , פסק את רבנו ירוח	 להלכה – מחבר

  

  'סעי� ה

  

  )".את גופת	( מלגנובהתייאשו לא ש פ"עא, )את המל� היכ� ה	(הרוגי מלכות מוני	 לה	 משעה שהתייאשו מלשאול " – אבל רבתי

  .צריכי	 לחזור ולמנות משהתייאשו, א	 התחילו להתאבל קוד	 שהתייאשו – ש"משה בש	 ראדרכי 

  

וכל הדי� , צריכי	 להתאבל משעת שמועה, אלא שלא מוציאי	 את גופתו, רצו לחדש שא	 יודעי	 בודאי שמת – רבנו האי ורב שרירא גאו�

  .זה כשלא יודעי	 בודאות שמת, שהתייאשו מלקברו

אי� , שהרי כתוב שא	 מצאוהו אחרי	, ועוד, מלקברומוני	 לה	 משהתייאשו , כי במפורש כתוב הרוגי מלכות, לקי	 עליה	חו – �"י ורמב"ר

  .ולכ� נדחי	 דבריה	, וש	 הרי ודאי מת, כ מצאו ראשו ורובו או התייאשו מלמצוא"מוני	 אא

זה כבר , א� א	 התייאשו לאחר שלושי	, תו� שלושי	 למותומוני	 שבעה ושלושי	 זה רק א	 התייאשו ב מלקברוא שזה שהתייאשו "י – ש"רא

  .ש דחה דעה זו"הרא. שמועה רחוקה ומתאבלי	 יו	 אחד
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  .מתאבלי	 כשהתייאשו מלשאול היכ� גופת	 ,שג	 א	 ידוע שמתו, �"י וכרמב"פסק את הברייתא באבל רבתי וכר – מחבר

  .ו הדי� כ�ה א	 התייאשו לאחר שלושי	 לשמועה שמת"ש שה"פסק כרא – �"ש

  

וא	 אפשר לפדות . ומכיו� שאי� עליה	 לקברו לא חלה עליה	 אנינות, לפי זה יתאבלו ברגע שיתייאשו מלקברו – די� שבוי שנפל בידי אויב

  .תג' כדלקמ� בס, כשהחזירו את גופתו לא גרע מליקוט עצמות שמתאבל יו	 אחד עד השקיעה. כי לא התייאשו מלקברו, בממו� לא חל כלו	

  

  'י� וסע

  

ועדיי� לא התייאשו , ולאחר שלושה ימי	 הודיעוהו שהוא עדיי� צלוב, מי שהודיעו לו שצלבו את קרובו בעיר אחרת ונהג אבלות מיד" – ש"רא

וזה דומה למי ששמע , כי לא התחייב עדיי� להתאבל, דע כי אבלות קוד	 יאוש או קוד	 קבורה לאו כלו	 הוא, כי מנסי	 לשחד את השר מלקברו

  ."וצרי� למנות שבעה משמת, שאבלותו לא עלתה לו, ל חולה שמת והתחיל להתאבל והתברר שהוא עדיי� חיע

  .א"א לעיל בס"פ הרמ"וכ .ש"פסק כרא – מחבר

ולאחר שמצאו את גופת אביו , אליקי	 לנהוג שבעה ושלושי	' והורה ר, מלקברומעשה ביהודי שהושל� לנהר ולאחר חודשיי	 התייאשו  – ז"ט

  .�"והסכי	 עמו ראב, הורה לו רק לקרוע ולא יותר, ו אותהוקבר

  

  'סעי� ז

  

. משעה שנתייאשו לבקש? מאימתי מתחיל למנות .אי� מונעי	 הימנו כל דבר מי שנפל לי	 או הרגוהו לסטי	 או גררתו חיה" – בל רבתיא

  ".לגולת ה� רובוהשדרה והגו: י אומר"ר. אי� מוני	 לה	 עד שימצא ראשו ורובו, מצאוהו אברי	 אברי	

כש	 שאי� , תאבלי	לא מ \כי במי	 שאי� לה	 סו�, או שנפל ומת מיד, כ נפל לי	 זה רק שיש לה	 סו�"מש – �"עיטור בש	 תשובת הרי

  .שמא עלה ממקו	 אחר והוא חי, מתירי	 את אשתו

  .מלקברושדוקא במי	 שיש לה	 סו� מוני	 משהתייאשו , וכעיטור, פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

  

מסיימי	 אבלות	 , ובדר� תפס המושל את הגופה ולא ניתנו לקבורה, א	 שלחו המת לבית הקברות שדינ	 שמוני	 משהחזירו פניה	 – מרדכי

  .כשהתייאשו מלקברו, ואינ	 צריכי	 להתאבל שוב, ואינ	 מפסיקי	 השבעה

וה	 ימנו שבעה משהתייאשו , עוד לא חל עליה	 אבלות, ת הקברותכי אות	 שהלכו לבי, זה דוקא לאות	 שלא הלכו לבית הקברות – בית יוס�

  .מלקברו

שלא גרע מלקיטת , הבני	 א	 ה	 ש	 מתאבלי	 אותו היו	 וקורעי	, 	 מצאוהו לאחר שהתייאשו מלקברו וישבו שבעהא – מרדכי, ש"רא

, נקברושמעו לאחר כמה ימי	 שאביה	 , אינ	 ש	אול	 א	 , "ז מתאבל עליה	 כל היו	"ה, המלקט עצמות אביו: "שכתוב בגמרא עצמות אביו

  .אינ	 צריכי	 להתאבל ולקרוע

  )ש כאמור חלק על זה"הרא, לא צרי� להתאבל כלל אפילו לא יו	 אחד אלא רק לקרוע בשעת חימו	, אליקי	 לעיל' לפי ר(

א	 ה	 ( בלי	 אלא רק הבני	 באותו היו	אי� הקרובי	 מתא, שא	 נמצאה גופת המת לאחר שהתייאשו מלקברו, ש וכמרדכי"פסק כרא – מחבר

  .לא מתאבלי	 כלל, אבל ג	 הבני	 א	 שמעו לאחר שעבר היו	, שמלקט עצמות אביומי וקורעי	 כמו  ,)ה קרוב כ�"וה, ש	

  .א	 שמעו הבני	 באותו יו	 שנמצאה גופתו חוזרי	 ומתאבלי	 – �"ש

ישלימו רק לאחר , ו בבית משלימי	 אבלות	 ואלו שהלכו ע	 המתאלו שנשאר, שא	 המושל תפס את הגופה, פסק את המרדכי – א"רמ

  .שיתייאשו מלקברו

  פתחי תשובה

שלא ,  ומסופר על אחד שנאבד ולא נודע מה היה לו, י קול זה"שמותרת להינשא ע, כתב הבאר היטב, מי שיצא קול שהרגוהו לסטי	 .1

כשלא דוחה (או הפטרה או תפילה , כגו� ברכת המזו�, לות נשמתוולכ� יעשו משהו אחר להע, שתצא מזה תקלה, יאמרו בניו קדיש עליו

ינאי מסופר שצווה לכפות ' שעל ר, א� לכאורה קשה על זה. וביתו	 קט� יתנו צדקה או ישכרו מישהו ללמוד עבורו, )שאר אבלי	

, לי	 עליו אלא בעדות ברורהשאי� מתאב, לכ� יש לחלק בי� נאבד בעלה? ולא התירו את אשתו, פ שבאומדנא מת"מיטתו של הבעל אע

ע פסק שלא "שא� שבשו כותב' כנסת יחזקאל'וב. שכיו� שזה דבר שעתיד להתגלות, לבי� הל� למקו	 קרוב שאי� מוחי� במתאבלי	

אבל לא , ת לרבני	 נתיר להגיד קדיש בביתה וללכת בבגדי חול בשבת"שכיו�  שהדבר מפורס	 ששולחי	 כבר שו, אומר אני, להתאבל

  .גדי חולללבוש ב

, �"י ב� חביב שלא מתאבלי	 וכ� משמע בש"כתב מהר, שאי� כא� חשש של התר עגונה, נער פנוי שטבע במי	 שאי� לה	 סו� – ס"חת .2

והמחמיר להתאבל אי� מזחיחי	 אותו ותבוא , שמכיו� שיש מחלוקת יש להקל באבל ,ס"והכריע החת. י חולק וכתב שלהתאבל"ובשבו

 .פ רוב"ויש מתירי	 אפילו בנשוי א	 קרוב לודאי שמת ע. ח"פ בגשה"וכ .עליו ברכה

פ "כל שע, ולרוב הפוסקי	, יש לדו� הא	 הבני	 אומרי	 קדיש עליו, מת שלא נתבררה מיתתו לעני� להתיר את אשתו – משכנות יעקב .3

לחייב באבלות ג	 במי	 יש מקו	 , רובהפ "הטור והמרדכי מחייבי	 ע ,�"הראב ,א"כיו� שהרשב ,קנהסולמ. מתאבלי	 עליו, רוב מת
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ובוודאי יש לומר קדיש שאינו , א להתיר על ידי זה לאשתו להינשא"פ שעדיי� א"אע, שאי� לה	 סו� ובפרט במקו	 שהוכר בטביעת עי�

  .כ לאבלות"דומה כ

  

, לו קדיש לא יאמרוש שאפי"יש דעות בפת. לא מתאבלי	 מספק, ראינו שמכיו� שאי� התר לאשתו – מה די� הקרובי	, ע"די� נער במלחמה ל

  .כ היתה הערכת מומחי	 שקרוב לודאי שמת ואז מכיו� שהתייאשו מלקברו מתאבלי	"ולכ� אי� להתאבל אא, מה ג	 שהרבה פעמי	 נמצא חי

  

  'סעי� ח

  

. נה לעצמואפילו בא ממקו	 קרוב מו, מכא�. בא ממקו	 רחוק מונה לעצמו, אבל שלושה ימי	 הראשוני	 בא מקרוב מונה עמה	: ר"ת" – גמרא

  .ממקו	 קרוב מונה עמה	, 	 השביעיאפילו בא ביו: רבי שמעו� אומר

  .והוא שיש גדול הבית בבית: יוחנ�' אמר רב חייא בר אבא אמר ר. שלושה ימי	 הראשוני	 בא ממקו	 קרוב מונה עמה	: אמר מר

. מונה עמה	, אפילו הל� גדול הבית לבית הקברות, וחנ�ר י"דאמר רב חייא בר אבי� א: ש"ת? מהו, הל� גדול הבית לבית הקברות: איבעיא להו

והוא שבא ומצא מנחמי	 , שמעו�' הלכה כר: יוחנ�' אמר ר. הא דלא אתא בגו תלתא, א דאתא בגו תלתאה: לא קשיא? מונה לעצמו: והתניא

  .אצלו

  :)ק כא"מו( ."תיקו? מהו, ננערו לעמוד ולא עמדו: בעי רב ענ�

  .היינו שיש לו אפשרות לבוא ביו	 אחד, מהל� יו	 אחד, פרסאות 10מקו	 קרוב היינו  – ש"רא

  

אמנ	 מחלקו הראשוני	 כאשר , ולכ� בא ממקו	 קרוב אפילו ביו	 השביעי ומצא את גדול הבית והמנחמי	 מונה עמה	, ש"הלכה כר, ע"לכו

  :לא היה גדול הבית בבית

, ע מונה עמה	"לכו, א	 בא תו� שלושה, אול	 במקו	 רחוק, 	 קרובש היא כשבא לאחר שלושה ימי	 ממקו"ק ור"כל מחלוקת ת – ג"בה

  .ע מונה לעצמו"ולאחר שלושה לכו

גדול הבית הל� לבית הקברות מכיו� שלכ� , ש"ומכיו� שהלכה כר, ק"מתייחס לת" איבעיא להו"ה – 	"� והרמב"בית יוס� בהבנת הרי. 1

, כלומר .משיחזירו פניה	, ובני הבית מוני	 לעצמ	, אחר גדול הביתוהאורח נגרר , שיאפילו חזר ביו	 השלי, הוא מונה משיסת	 הגולל ,לקבורה

  .האבל מונה יחד ע	 גדול הבית ובני הבית מוני	 לעצמ	

, והאורח נגרר אחריו, אפילו חזר ביו	 השביעי, מונה ע	 בני הבית, גדול הבית שהל� לבית הקברות לקבורה – 	"� והרמב"� בהבנת הרי"רמב. 2

  .מני� אחד כול	 מוני	, כלומר .וגדול הבית חזר מבית הקברות מונה עמה	, ילו הגיע האורח ביו	 השביעיואפ

ה וגדול שולכ� א	 האורח בא תו� שלו, מוסב על האורח ולא על גדול הבית, החילוק ביו	 תו� שלושה ללאחר שלושה – ש"� בהבנת הרא"ש

מונה עמו האורח , ודוקא א	 גדול הבית לא הל� לבית הקברות. מונה לעצמו, השאחר שלווא	 בא ל, מונה ע	 בני הבית, הבית בבית הקברות

  .אפילו בא ביו	 הרביעי

, החילוק בי� תו� שלושה ללאחר שלושה מוסב על גדול הבית, ש"לרמתייחס " איבעיא להו"ה – ש"טור בהבנת הרא, ח"ר, חכמינו הצרפתי	. 3

בני : כל אחד מונה לעצמו, יחזור לאחר שלושה ימי	 א	 אבל,  	 גדול הבית יחזור תו� שלושה ימי	רק א, ע	 גדול הבית האורח מונה, כלומר

  .והאורח ממתי שהגיע, גדול הבית משיסת	 הגולל, הבית משיחזירו פניה	

  

א	 הוא , קבורה מי שמת לו מת ולא ידע שמת עד שבא למקו	 שמת ש	 המת או למקו	: ולכ�, 	"והרמב שמעו�' פסק את הגמרא וכר – מחבר

א	 , אפילו בא ביו	 השביעי, )אמה 8000מדובר בפרסאות של  –ש בש	 חמודי דניאל "פת( פרסאות שיכול לבוא ביו	 אחד' היה במקו	 קרוב שהוא מהל� י

או גדול חמי	 א� א	 לא מצא מנ, ומונה עמה	 תשלו	 שלושי	 יו	, עולה לו למני� שבעה, מצא מנחמי	 אצל גדול הבית אפילו שננערו לעמוד

  .שמונה שבעה ושלושי	 מיו	 שבא, וקוכ� א	 בא ממקו	 רח, מונה לעצמוהבית 

לא , כ למקו	 המת"ואפילו בא אח, אבל א	 ידע במקומו מתחיל להתאבל במקומו משיודע לו, כל זה כשלא ידע האורח שמת לו מת – �"ש(

כל , אבל א	 לא היה לא מקו	 המיתה ולא מקו	 הקבורה, כל זה כשבא אצל האבלי	 למקו	 שמת או למקו	 קבורהו. בשביל זה, יקצר אבלותו

  )מואחד מונה לעצ

נחשב , א� חזר בתו� שלושה ימי	, שאפילו א	 כשבא האורח לא היה גדול הבית בבית, וכחכמינו הצרפתי	 ש"פסק כטור בהבנת הרא – א"רמ

כ "אפילו חזר אח, וכל שדינו למנות עמה	. ויש להקל כסברה זו. )� באריכות רבה מאוד"ע בש"וע( שבעה ושלושי	 יה בבית ומונה עמה	כאילו ה

  .לביתו מונה עמה	

� שכול	 מוני	 ע	 בני הבית מני� אחד"� בהבנת הרי"יש להקל כשיטת הרמב – �"ש.  

  

  'סעי� ט

  

בכל מקרה א	 הגיע תו� שלושה ימי	 , הקרוב והתחיל אבלות או שלא שמע אי� חילוק א	 האורח שמע כבר על מיתת', לגבי סעי� ח – �"רמב

  .מונה עליה	, ממקו	 קרוב
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ודוקא שלא , לא מסתבר שיקצר אבלותו בגלל	, כ הגיע לבית אחיו"כי א	 שמע ביו	 השני והתחיל להתאבל ואח, לא מסתבר לומר כ� – ש"רא

  .ח"הדי� של ס �אז שיי, ידע

  .ש"פסק כרא – מחבר

  

  :א	 חלי	 כל התנאי	 הבאי	, אבל המצטר� לאבלי	 גומר שבעה אית	 ולא מונה לעצמו, כו	לסי

  ).ח"גשה(או שידע שמת א� לא התחיל לנהוג אבלות , )ש"רא(כשלא ידע קוד	 שמת  .1

וב אבלי	 וא	 אי� גדול הבית הולכי	 אחר ר. כשמצא מנחמי	 אצל גדול שבבית האבלי	 אפילו בא ביו	 השביעי ואפילו ננערו לעמוד .2

 ).ח"גשה(

והלכה כדברי , יש להקל כמאירי שזה אפילו במקו	 שלא מת ש	 או נקבר ש	 – י"ילקו. (שבא למקו	 שמת המת או למקו	 קבורה .3

 )המקל באבל

 )העיקר תלוי באפשרות להגיע באותו יו	 אפילו ברכב או המטוס – ח"גשה. (פרסאות' שבזמ� הקבורה האבל היה בתו� י .4

, ימי	' מונה עמה	 א	 חוזר גדול הבית בתו� ג א"לרמ, מונה לעצמו ע"לשו: א� עתיד לחזור, את גדול הבית בא האבל ולא מצא .5

  .מונה עמה	 אפילו א	 הוא חוזר ביו	 השביעי �"ולש

  

  'סעי� י

  

  .נוהג אבלות פע	 אחת שבעה ימי	, מי שמתו לו שני מתי	 ביו	 אחד – א"שבר

מתחיל למנות שבעה למת האחרו� וימי תחילת השני עולי	 לסו� , ובתו� השבעה מת לו עוד מתמי שמת לו מת והתחיל להתאבל  – מרדכי

  .השבעה של הראשו�

  .ודימויו לקריעה שרק  מוסי� על קרע ראשו� תו� שבעה א תמה על די� זה"הגר. פסק את דברי המרדכי – מחבר

  

  'סעי� יא

  

, ואותו יו	 אינו עולה לו, 	 שמונה שבעה ימי	 מיו	 המחרת"נראה למהר, מת לו מתושמע שמועה ש, מי שהתפלל ערבית וזה עדיי� יו	 – דכימר

  .א לסמו� על שתי קולות הסותרות זו את זו"כי א, פ שזה עדיי� יו	"אע

  .פסק כמרדכי – מחבר

  .פ שכל הקהל התפללו"אע, מונה מאותו יו	, אבל א	 הוא לא התפלל, דוקא א	 הוא עצמו התפלל – �"ש

  

  .כ איש שדרכו להתפלל אינו גרר אחרי תפילת הציבור"משא, אחרי תפילת הציבור, ולכ� נגררת, אשה אינה רגילה להתפלל – ל"מהרש

ורוצה שזה יחשב יו	 , שבנדה היא מעוניינת שאותו יו	 יעלה לה לימי הנקיי	, חלק על דבריו וחילק אחרת בי� הדי� שלנו לספירת נדה – �"ש

שזה לא דבר שתלוי , כ באבלות"משא, לאו כל כמיניה להוציא עצמה מכלל הציבור, והיא מעוניינת להקל על עצמהוהיות , לעניי� לבישת בגדי	

  .ומתחיל למנות מאותו יו	, זה יו	יכול לומר שלדידי , והוא לא התפלל, ושלחו לו אבלות משמי	 בעוד יו	, בו

כ בנדה "משא, ל"והיא לא נגררת אחרי הציבור ולא כמהרש, ני� שבעהלמ אותו יו	 כשלא התפללה עולה לה, וארע לה אבלותלכ� ג	 לאישה 

  .שרק רוצה להקל על עצמה

  פתחי תשובה

  .ומונה אבלות מאותו יו	, זה נחשב יו	, מי ששמע שמועה קרובה בי� השמשות – ז"רדב .1

נחשב , בי� בחול ובי� בערב שבת, אחרי ערבית ועדיי� היו	 גדול א	 מת, אבל לעניי� יארצייט, דוקא לעניי� אבלות לא עולה לו א	 התפלל כבר ערבית – י"חינו� ב .2

  .כיו	 היארצייט
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  שעו' ס

  

  'סעי� א

  

שוב אי� המנחמי	 רשאי	 לישב , וכיו� שנענע האבל בראשו, והאבל מסב בראש, אי� המנחמי	 רשאי	 לפתוח עד שיפתח האבל תחילה" – גמרא

  ".ויאמר...ויע� אליפז"כ "ורק אח" ויפתח איוב את פיהו"תוב די� זה נלמד מאיוב שקוד	 כ:) ק כז"מו". (אצלו

א	 השמיע , לפי זה. כ פותחי	 בניחומי	"ורק אח, וקוד	 צרי� האבל להראות את צערו, מטרת הניחו	 היא לנח	 על צערו הרב – לבוש ?למה

לכ� . ולכ� קוד	 מחויב האבל להצדיק את דינו ,ה"מטרת הניחו	 היא להצדיק את הדי� של הקב – ערו� השולח�. אנחה בלבד כבר הביע צערו

  ".מבר�' יהי ש	 ה, לקח' נת� וה' ה", "די� האמת"קוד	 האבל אומר 

  

  ".ברו� די� האמת"בגלל זה האבלי	 מתחילי	 ואומרי	  – � בש	 רבנו האי גאו�"רמב

  .כתלמיד השוחה לפני רבו לתת לו שלו	, אשובזמ� שפוטר את המנחמי	 שוחה בר, כיו� שהוא אסור בשאלת שלו	 – � גאות"� בש	 רי"רמב

  .+ גאות שברגע שנענע האבל בראשו המנחמי	 הולכי	"� בש	 רי"וכרמב, וכ� שהאבל מסב בראש, פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  .אי� אבל או חולה חייבי	 לעמוד אפילו מפני נשיא – א"רמ

כי א	 מכירי	 באבל שמתו� צער או יראת כבוד , לא מקפידי	 שהאבל יפתח תחלהיש ללמד זכות על אלו ש –) 'מה אות ד' ס, ז"חי( צי� אליעזר

שאז האבל צרי� , וכ� יש לחדש שכל הלכה זו היא בפתיחת ימי השבעה. כ מכיו� שמצטער מותר לפתוח ולדבר עמו"א, קשה לו לפתוח בדברי	

  .כ יכולי	 לפתוח בניחו	"כל האבלי	 הבאי	 אח, ומשפתח אז, לפתוח

שותקי	 והולכי	 שה	 , ולכ� יש ללמד זכות על אלו שרק, כ יש עוד רעיו� בניחו	 אבלי	 והוא כבוד לנפטר"כמו –) 'אות ג, שצג' ס( פרישה

ורבנו ירוח	 ממיר כתב שצריכי	 לשתוק כדי שיהיה לב	 ומחשבות	 שוי	 ע	 האבל וישתתפו בצערו ולאחר שיפתח . מכבדי	 את הנפטר

  .בדיבור ראויי	 לנחמו

  

�  'ב סעי

  

  :)ק כז"מו)". (כי משמע שאומר לו שב באבלות� ובמחלת�(חו+ מלאבל ולחולה , לכל אומרי	 שב" – גמרא

  .פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  א"רמ

  )ע"וחלילה יגרמו לו עוד צרות ל. (שלא יפתח פיו לשט�, ב"לא יאמר אד	 לא נפרעתי כפי מעשי וכיו .1

אלא צרי� לקבל גזרת , כי משמע שא	 היה אפשר לשנות היה משנה, שזהו גידו�, שנותא ל"כי א, מה ל� לעשות, אל יאמר אד	 לאבל .2

  .הש	 באהבה

משמע שא	 היה אפשר להשיבו היה , "האוכל להשיבו עוד"כי רואי	 שדוד המל� אמר לאחר מות בנו , ל דחה די� זה"המהרש – ז"ט

וזה ודאי מותר לאד	 , מ שיחיה"סיק את כל הצומות שעשה עכי מה שדוד התכוו� זה שהוא מפ, ז תמה מאוד על דבריו"והט. משיבו

כ בדעת "משא. היות ולא אוכל להשיבו אפסיק את התפילה, ולכ� כשמת הנער אמר דוד, לעשות כל מה שביכולתו בתפילה ותענית

 .היה עושה, שא	 היה יכול לעשות בעניי� אחר, א שאד	 אומר זאת כדי למעט בצערו"הרמ

  

  'סעי� ג

  

ולאו הוו ליה , ההוא דשכיב בשבבותיה דרב יהודה. באי	 עשרה בני אד	 ויושבי	 במקומו, מת שאי� לו מנחמי	, אמר רב יהודה" – גמרא

". תנוח דעת� שהנחת דעתי: ל"א. לבתר שבעה יומי� איתחזי ליה בחלמא. בכל יומא הוה מכני� רב יהודה עשרה ואזיל ויתיב בדוכתא, מנחמי	

  ).שבת קנב(

  .בכל יו	 מתקבצי	 עשרה ויושבי	 במקומו, וא	 אי� עשרה קבועי	, חילה עדי� עשרה קבועי	 שישבו ש	 כל השבעהלכת – 	"רמב

אלא תפילה ראשונה הסמוכה לקבורה להניח , וכ� אי� מתפללי	 בבית שאי� בו אבלי	, אי� מתפללי	 בביתו, מת שאינו יוצא במיטה – כל בו

  .היו ש	 נשי	 אבלותואפילו . דעתו של מת

  .וזו נחת רוח לנשמה, ואפילו אי� ש	 אבל, מצוה להתפלל שחרית וערבית בעשרה כל שבעה במקו	 שמת – אור זרוע

כל יו	 , וא	 אי�. 	 שמת ולכתחילה עדי� עשרה קבועי	שצרי� להתקב+ כל יו	 עשרה למקו, 	"פסק את הגמרא להלכה וכרמב – מחבר

  .מתקבצי	 עשרה משאר הע	

וא	 יש אבלי	 שיושבי	 , ראוי להתפלל בביתו כל שבעה, ל כתוב שא	 אי� אבלי	 בכלל בשו	 מקו	"אול	 במהרי, י	 כ�לא ראה שנוהג – א"רמ

כי יש בזה נחת , אפילו אי� אבל, א שיש מצוה להתפלל שחרית וערבית במקו	 שמת ש	 המת"ג פסק הרמ"שפד ס' ובס .לא צרי�, במקו	 כלשהו

  .רוח לנשמה
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ביו	 העצמאות וביו	 [, בחנוכה, ואי� קוראי	 הלל בראש חודש, )קלא' ח ס"או(בלות לא אומרי	 תחנו� בבית האבל בכל שבעת ימי הא – ז"ט

יגש להתפלל בימי	 נוראי	 אפילו תו� , ח כתב שא	 לא נמצא הגו� ממנו"הב. דהוי כלועג לרש, "ה�לא המתי	 יהללו ק"שלא יאמר , ]ירושלי	

, וביו	 השביעי לאבלותו, יגידו הלל ורק האבל לא, שא	 האבל מת בבית אחר, משמעש	 הנודע ביהודה בש "אול	 מהפת. שלושי	 לאביו ואמו

הר "ת "א� בשו .אומרי	 הלל כרגיל, וא	 אי� אבלי	 כלל. ואז ה	 אומרי	 הלל והוא לא, שהאבל נמצא בבית אחר, וכ� נוהגי	 .ג	 הוא יגיד

וכמו הבדלה , "נגילה ונשמחה בו' זה היו	 עשה ה"מ לא יגיד בגלל הפסוק "והאבל בכ, שרק בבית שלא מת ש	 המת יאמרו הלל כתב" כרמל

שאז נגמרת גזרת , יאמר הלל כשיצא מבית הכנסת, וא	 ראש חודש הוא היו	 השביעי לאבלותו. שלא אומרי	 תו� שבעה את פסוקי השמחה

  .השבעה

, וכ� בבית שנפטר בו, ועיקר המצוה היא כשאי� קרובי	 המתאבלי	, מצוה להתפלל בעשרה בבית האבל וזהו חסד גדול ע	 המתי	 – ח"גשה

מ עדי� להתפלל את התפלה הראשונה במקו	 שמת "ומ. ונוהגי	 להתפלל בבית האבלי	 אפילו לא מת ש	. והמנהג הוא אפילו כשיש אבלי	

  .ממש

  

  'סעי� ד

  

חולצי	 מנעל וסנדל ומרחיקי	 מעט מבית ) י שהפ� פניו מהמתאו אחר(עכשיו נוהגי	 שאחרי שנגמר סתימת הקבר מעפר  – �"פ רמב"מחבר ע

  .כ תולשי	 עפר ועשבי	 ומשליכי	 אחר גוו	 ורוחצי	 ידיה	 במי	"ואח, "דהוא עתיד לאתחדתא"ואומרי	 קדיש ) �"ש –ארבע אמות (הקברות 

  .יש נוהגי	 לזרוק על ראשו דר� צער – �"ש

  .י� ולא קדישא	 נקבר המת בלילה לא אומרי	 צידוק הד – �"ש

  

  א"דיני הרמ

יושב בסתר ...ויהי נע	"ואומרי	 כל פע	 . פ וירח+ ידיו ומנהג אבותינו תורה"נהגו להקפיד שלא יכנס אד	 לבית אחר קוד	 שישב ג .1

  .ה א	 נקבר קוד	 שבת"וה, ט לישב שלוש פעמי	 כמו ביו	 חול"וכ� נוהגי	 ביו". עליו�

  .ויש בזה סוד גדול" כיו יצוה ל�כי מלא"פ בפסוק "שיש לישב ז ל כתב"מהרש

וכ� מראה שה	 , חודש' א חודשי	 שמשפט רשעי	 בגיהנו	 יב"ולכ� נהגו לומר קדיש על אב וא	 י, נמצא במדרש לומר קדיש על אב .2

ו וכשמתפלל הב� ומקדש ברבי	 פודה את אבי, ש שאז הנשמות חוזרות לגיהנו	"ולהתפלל ערבית במוצ, וכ�  להפטיר בנביא, לא רשעי	

  .פ שאביו חי"ואומר קדיש על הא	 אע. ואמו מ� הגיהנו	

י מובא בש	 הכלבו על אותו פלוני שפגע באד	 שהיה מקושש עצי	 ואמר שאי� מי שיצילני א	 לא שיאמר בני קדיש או יפטיר "בב(

  )בנביא

אבל יש חשש להחלשות מנהג ישראל ולכ� לא , עילוי גדול לנשמהיכולה לומר ויש בזה , מי שאי� לו ב� וציווה לביתו לומר קדיש, מדינא – ש בש	 חוות יאיר"פת

  .תאמר

  .אבל קדיש דרבנ� יכול לומר, ובכל מקרה א	 ג	 אביו וג	 אמו בחיי	 לא יאמר קדיש יתו	

 .חדש' ראוי ומחוייב לומר קדיש יב, חדש' א	 הב� יודע שאביו ואמו ה	 רשעי	 מאות	 אלו שנידוני	 יב – "חומות ירושלי	"ש בש	 "פת

 .'יב' תב ס' ועיי� לקמ� בס .מצוה להתענות יו	 שמת בו אביו ואמו .3

  .ואיש נכרי אחד, שלושה אחי	 נוטלי	 שלושה קדישי	, שלושה אחי	 ואיש נכרי .4

  .ב� שבעה קוד	 לכל הקדישי	 – ב� שבעה ויארצייט

כ הרבה אבלי	 שלא יהיה לו קדיש "יש כ כ"אא( .לבעל היארצייט לאבל ואחד כל הקדישי	 שייכי	 – בי� שבעה לשלושי	 ויארצייט

  .שאז הוא קוד	 כי לא יוכל לומר למחר, כלל

  .כל הקדישי	 שייכי	 לבעל היארצייט – חדש ויארצייט' לאחר שלושי	 עד יב

  ?משמע שיארצייט עדי�אול	 במנהגי	 , שב� שלושי	 עדי� מיארצייט, א"משמע מהרמ, קשה

, כי אחרת הוא לא יאמר קדיש כלל ואי� לו תקנה למחר, לח+ בקדישי	 עדי� לתת ליארצייטאבל כשיש , באמת ב� שלושי	 עדי� – ז"ט

  .כ לאבל"משא

שאז ב� , ומה שכתוב שב� שלושי	 עדי� זה כשיש אורח יארצייט ע	 תושב ב� שלושי	, באמת יארצייט עדי� מב� שלושי	 – �"ש

שב� שלושי	 , א"ל כרמ"ולפי זה לדיד� שקי .ואז ב� השלושי	 קוד	 ,שמ� הדי� לא היה לתת לו כלו	, השלושי	 יכול לומר ליארצייט

�  .כ"יש לתת לב� השלושי	 קדיש אחד ג, ויש קט� תו� שבעה, א	 ארע לב� שלושי	 תושב אבל, עדי

קדיש  יטילו גורל ומי שעלה יאמר, כגו� של שבעה או שלושי	 או שניה	 בעלי יארצייט, א	 שניה	 שוי	 –) קלב' ח ס"או( באור הלכה

  ".אשרי ובא לציו�"והשני מ" אשרי ובא לציו�"אחד מה	 יתפלל לפני התיבה עד . השני בשחרית ובמנחה יטילו גורל נוס�, בערבית

ומשמע שהוא . אלא כל מי שגר בעיר יש לו די� תושב, וזה לא תלוי בתשלו	 מיסי	, תושב נקרא מי שגר בעיר ?מי נקרא תושב – �"ש

לא נקרא , פ שעדיי� חייב כס� להגמו�"אע, וכ� להיפ� מי שעבר דירה. אפילו שלא נות� עדיי� מס להגמו�, להנושא בעול ע	 צרי הקהי

, נחשב כנכרי, אול	 א	 יש לו בני	 ואשה בעיר אחרת, נחשבי	 כתושבי	, מי שיש לו מלמד או שמש רווק המושכרי	 לו .תושב יותר

  .אפילו מגדלו בשכר נקרא נכרי, וא	 יש לו אב וא	 במקו	 אחר, בהיתו	 נחשב תוש, וכ� המגדל יתו	 שאי� לו אב וא	
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, ב שיש לו אשה ובני	 במקו	 אחר"ואפילו בעה, נקראי	 תושבי	, בחורי	 הלומדי	 בישיבת	 אפילו שיש לה	 אב וא	 במקו	 אחר

  .מ יש לו די� תושב במקו	 שהוא לומד"מ, ומשל	 ש	 מיסי	

כי הוא , א לעשות כ�"אבל בחול א, יאמר קדיש תכ� אחר המיתה שאי� זה תלוי באבלות, 	א לקברו בו ביו"א	 מת בשבת וא – ז"ט

  .וכ� נוהגי	 .שאי� לו די� גיהנו	, א לומר קדיש כ� כל זמ� שלא נקבר"וכתב שא, הכס� חלק על זה' � בנק"הש. אונ� ולא מתפלל כלל

, פסק שא	 כמה אומרי	 קדיש" ת הלכות קטנות"ובשו. דתיק� במדינתו שכל האבלי	 יגידו קדיש יח – "דברי אגרת"ש בש	 "פת

פ "וכ .ר אחרי כל אחד ואחד"יענה אמי, וא	 ההפסק גדול יותר, ר ע	 הראשו�"ד של חברו יענה אמי"א בתוכ"א	 מסיי	 כ

 .שלא יבואו לקטטות ומריבות, ע שכול	 יגידו קדיש יחד"בקצוש

   .הכל הול� אחר מנהג העיר, מבני העיר וא	 נכרי הוא כאחד. מונה שבעה ושלושי	 מיו	 קבורה .5

א� בפריסת שמע וקדיש על הפתח , ה התושב את הנכרי מקדיש ותפילה בעמודחדו, או בני שלושי	, וא	 שניה	 בני שבעה – �"ש

 .שניה	 שוי	

מר קדיש על האב ויש מקומות שנהגו שא	 אי� מי שאו, דישואי� מקו	 לשאר קרובי	 להגיד ק, קדיש זה הוא רק לב� על אביו ואמו .6

יאמר קדיש , וא	 אי� בבית הכנסת מי שיאמר קדיש על אב וא	. והכל הול� אחר מנהג המקו	. יכולי	 הקרובי	 להגיד קדיש, והא	

  .מי שאי� לו אב וא	 בעד כל מתי ישראל

  .וא	 יש ב� לא חייב, א� נהגו כ�, כתב שאי� ב� הב� חייב לומר קדיש על זקנו ק"מהרי

הנכד יקבל , וא	 אי� אבלי	 אחרי	 על אב וא	. אול	 יקבל קדיש אחד ושאר האבלי	 שניי	, בנו�ראוי לתת את הקדיש לב�, א	 אי� לו ב� – ט"בש	 בה ש"פת

 .וא	 ירצו יעשו מני� בבית	 ויוכלו לומר קדיש, א� יש שחלקו שב� הבת לא מקבל קדיש כלל בבית הכנסת. ה בב� הבת"וה. שני קדישי	 והאחרי	 אחד

וביו	 חול ה	 . פ שאי� איסור בדבר"אע, א� לא יתפללו לפני העמוד וכ� בימי	 נוראי	, ט"	 אומרי	 קדיש ג	 בשבת וביואבלי .7

. עמודלפני הוזה טוב יותר מאשר לומר רק קדיש יתו	 שנתק� במקור רק לקטני	 שלא יכולי	 להתפלל , מתפללי	 ואומרי	 הקדישי	

  ".ובא לציו�, למנצח, אשרי"יתפלל מ, את כל התפילהומי שאינו יודע להתפלל 

מתיר בימי , ובנודע ביהודה .מותר לו לגשת ולהתפלל, א	 אי� אחר עדי� ממנוו, ג	 לא מתפללי	בימי	 נוראי	  – ל"� בש	 מהרי"ש

ת הארי� להוכיח שמותר לאבל להתפלל ג	 בשב" מאיר נתיבי	"ת "ובשו. הסליחות ועשרת ימי תשובה שאינ	 נקראי	 ימי	 נוראי	

 .ט"ויו

 .אבל מת סת	 לא, שדוקא בנהרג שמיתתו היא כפרתו, �"ז והש"וכתבו הט. בניו אומרי	 עליו קדיש, 	"מומר שנהרג בידי עכו .8

  

  נ הקרובי	"לעו" יזכור"מנהג אמירת 

. 	 למתי	 יש כפרהכתב שנוהגי	 להזכיר נשמות המת אחרי קריאת התורה וכ� ביו	 הכיפורי	 שג) ו"תרכא ס' וס, ז"רפד ס' ח ס"או( א"הרמ

  .כל שבת והיא תפלה להזכרת נשמות" אב הרחמי	"ז פסק שנוהגי	 לומר "רפד ס' וכ� בס

  .ורמייזא ומגנצא בעיקר בשבתות שלפני שבועות ותשעה באב, בימי מסעי הצלב בקהלות שפיירא )1096(ו "תתנ'מנהג זה החל לאחר גזרות ד

ומכיו� שנודרי	 לצדקה , "אלקי� אשר נת� ל�' כברכת ה, איש כמתנת ידו"ראי	 את הפסוק ט בו קו"בכל יו" יזכור"ל החלו לומר "בימי מהר

מזכירי	 , לפי זה באר+ ישראל שלא קוראי	 פסוק זה). ל"ט אחרו� בחו"נקרא תמיד ביו(אומרי	 זאת ביו	 שקוראי	 פסוק זה , עבור המתי	

  .נשמות רק ביו	 כפור

דע מאי� באת לא� : "ששמחת הרגל לא תגרו	 לקלילות הדעת ותזכיר לנו את יו	 המיתה, ט"ביו א� יש שכתבו טע	 אחר להזכרת נשמות המת

  ".ולפני מי אתה עתיד לית� די� וחשבו�, אתה הול�
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  זעש' ס

  

  'סעי� א

  

אלא כש	 שאומרי	 לאד	 על , ואי� אומרי	 עליה	 ברכת אבלי	 ולא תנחומי אבלי	, העבדי	 והשפחות אי� עומדי	 עליה	 בשורה" – גמרא

  :)ברכות טז". (כ� אומרי	 על עבד ושפחה שמתו, המקו	 ימלא חסרונ�, שורו וחמורו שמת

  .פסק את הגמרא – מחבר

  

  'סעי� ב

  

  .לא השיבו על כ�? מהו להברות אבל מנודה – 	תשובת הגאוני

שכל שהוא לכבוד , ולא תנחומי אבלי	, אי� עושי	 לו שורה ולא מברכי	 ברכת אבלי	, אמותיו של מנודה' נראה כיו� שאסור לישב בד – �"רמב

  .אי� עושי	 לאבל המנודה, החיי	

  .חומי אבלי	שאבל מנודה לא מברי	 אותו ולא אומרי	 לו תנ, �"פסק כרמב – מחבר

  

  סעי� ג

  

  .מנודה שמת עומדי	 עליו ומנחמי	 אבליו – �"רמב

  .]אלא מבזי	 אותו וסוקלי	 ארונו, ולא מספידי	 אותו, שלא קורעי	 ולא חולצי	 עליו, שמה לגבי מנודה' ועיי� לעיל בס. [�"פסק כרמב – מחבר
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  שעח' ס

  

  'סעי� א

  

ק "מו" ". (ולח	 אנשי	 לא תאכל: "מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל, אסור לאכול לח	 משלואבל יו	 ראשו� : אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא

ומוסבר ש	  ,"יומא קמא לא תלושו לי בחלבא: ל"אמר ריב: "וראיה מהגמרא. אבל בשניה אוכל משלו, הכוונה לסעודה הראשונה – ש"רא :)כז

  .שהכונה לסעודה הראשונה

  ".יומא קמא: "שלשו� הגמרא הוא, לאכול משלו כל היו	 הראשו� אסור – 	"רמב, תוספות

  

  .פ ששניה	 אבלי	 כרגע"אע, משמע שאבלי	 יכולי	 לשלוח אחד לשני סעודת הבראה". רבה ורב יוס� הוו מחלפי סעודתייהו" – גמרא

  .בלבד שלא יתנו מתחילה לעשות כ� – 	 מרוטנבורג"ש בש	 מהר"רא

  )א	 שכניו לא הברוהו". (ולעשות מלאכה, אכול משלותבוא מארה על שכניו שהצריכוהו ל" – ירושלמי

  

וכ� שיכול להאכיל את חברו בימי , אבל בשניה מותר משלו, שרק בסעודה הראשונה אוכל משל אחרי	, ש"פסק את כל הגמרות וכרא – מחבר

  .ובלבד שלא יתנו כ� מתחילה, אבלו והוא יחזור ויעשה כ�

  .שו� אוכל משל אחרי	הרוקח פסק כתוספות שכל היו	 הרא – א"רעק

א� אי� , אלא שיש מצוה על השכני	 להברות אותו, אי� חייב לצער את עצמו שלא לאכול כלל, א	 הוא יחידי בעיר או שלא שלחו לו – ז"ט

  .הכוונה שיצו	

  

  ?למה אסור לאבל לאכול סעודה ראשונה משלו אלא רק משל אחרי	

האחרי	 , י זה שלא אוכל משלו"וע, האבל שואל את נפשו למות מצער ואינו דואג לעצמו, כי מרוב צערו – "דברי סופרי	"פ ה"טור ע, ש"רא

  )קסח' ס, ב"ח, ד"יו" אגרות משה"ת "ע בשו"ע. (יגישו לפניו סעודה לנחמו ולהחיות את נפשו

  .	 לואלא רק מה שמביאי, י שאוכל משל אחרי	 לא יאכל הרבה"וע, כדי שלא יאכל לשובע ויתאבל על מתו – שבט יהודה

  

  ?הא	 דוקא לח	 אסור לאבל לאכול משלו או כל דבר מאכל השיי� לו

  .כי הגמרא מדברת רק על לח	, אבל מאכלי	 אחרי	 מותר, דוקא לח	 – ערו� השולח�, חכמת שלמה

 לשיטתו" יהודהשבט "ה .כל דבר מאכל אסור לאבל לאכול משלו בסעודה הראשונה ואפילו כוס קפה – קצור שולח� ערו�, א"חיד, שבט יהודה

  .ולכ� אסור לו לאכול שו	 מאכל משל עצמו, שאבל אוכל משל אחרי	 כדי לא לאכול לשובע

  

  

  'סעי� ב

  

  ".א	 יש לה בני	 קטני	 מברי	 עמה	: י אומר"ר. מברי� אצל האיש ואי� מברי� אצל האשה" – אבל רבתי

. אלא רק נשי	 מברות נשי	, אלא הכוונה שאיש לא מברה נשי	, לותכי האיש והאשה שווי	 בדיני אב, אי� הכוונה שלא מברי	 נשי	 – ש"רא

  .אנשי	 לא ילוו אות� לבתיה� וג	 לא בליל שבת, ולכ� א	 יש רק נשי	 שאבלות, שזה בגלל הרגל עברה, והסביר המרדכי

  .מברי� אותה, ולכ� פוסק שא	 יש לה בני	 קטני	, י לא בא לחלוק אלא בא לפרש"ר – טור

  .ואי� הלכה כמותו, י בא לחלוק"וסובר שרחולק  – מרדכי

  

  	 מרוטנבורג"מ בש	 מהר"הגה, מרדכי, ש"רא

והרי , ולכ� היא קונה את מה שנות� לה כי חייב במזונותיה .א :משתי סיבות אשה נשואה לא יכולה לאכול סעודה ראשונה משל בעלה .1

  .	 של אחרי	היא אוכלת עמו תדיר ואי� זה נראה כלח .ב. זה נחשב כאילו אכלה משלה

שלטע	 הראשו� , לפי זה נוכל לדו� הא	 ב� הסמו� על שולח� אביו רשאי להגיש לפניו סעודת הבראה מדברי מאכל השייכי	 לב�[

, כל הרואה את הב� מאכיל את אביו, כי משו	 מראית עי�, אול	 לטע	 השני אסור לו, כי לא חייב במזונות אביו, רשאי הב� לנהוג כ�

  .אלו שייכי	 לאב ברור לו שמאכלי	

שיעקב רצה להביא את נזיד העדשי	 שנת� לעשו : ב טז"שהוכיח כטע	 הראשו� מהגמרא ב י'חיי	 פלאג ירבגאו� ל" רוח חיי	"ועיי� ב

  ]פ שסמו� על שולחנו"אע, משמע שב� יכול לתת סעודת הבראה לאביו. כהבראה על מות אברה	 באותו יו	, על הבכורה לאביו יצחק

אול	 מי שנות� לבנו ולבתו הגדולי	 שאינו חייב . ב"אינו אוכל ע	 בעה, על הבית סופר או שכיר שאוכל בשכרווכ� א	 יש לב .2

  .כי אי� מזונותיה	 עליו, יכול להברות	, וארעו אבל, במזונותיה	 או ליתו	 או לעני בלא תנאי
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וכ� פסק את . שאי� חילוק א	 יש לה בני	 קטני	 או לא, וכמרדכי, שאשה שארעה אבל נשי	 מברות אותה, ש"פסק את הברייתא וכרא – מחבר

  .'וכו, שאשה נשואה לא תאכל משל בעלה, 	 מרוטנבורג"מהר

  

  'סעי� ג

  

א	 האבל לא רוצה לקבל , כלומר". לא תקבלו� על יומא די� אכילה ולמחר מדידיה: פקיד ואמר, )נטה למות(רבי זעירא מדמ� " – ירושלמי

  .ח"ק והב"� והסמ"וכ� כתבו הרמב, ול משלו סעודה ראשונה למחרתולאכ, הבראה רשאי שלא לקבל

  .אלא מאכילי	 ומשקי	 אותו אפילו בתענית שלפני ראש השנה, אסור לאבל להתענות ביו	 הראשו� – י"הגהות אשר

הבית יוס� ". בעוד יו	 ויבוא כל הע	 להברות את דוד לח	: "כ"וראיה ממש, אי� מברי� בלילה, ת סובר שא	 לא הברו עד הלילה"ר – מרדכי

כי המקור שאד	 יכול להתאבל על אד	 אחר , משיב ומקיי	 ראיה זו אול	 הדרכי משה, שש	 לא היה דוד קרוב של אבנר, ראיה זו תניסה לדחו

  .שדוד התאבל על אבנר, כ הראיה מצויינת"וא, הוא מדוד, למרות שהוא לא קרובו

  .אותו אחרי בי� השמשות א	 חזרו אחר בי� השמשות מברי� – נמוקי יוס�

  .י"ולא כהגהות אשר, אוכל בלילה משלו, שא	 האבל לא רוצה לקבל הבראה ביו	 הראשו�, פסק את הירושלמי – מחבר

  .צ הבראה"ת שמותר לאכול בלילה משלו וא"פסק כר – א"רמ

 ,וא	 לא הברוהו בלילה, ודאי שמברי� בלילה, אבל א	 קברוהו בלילה, ילהזה דוקא א	 נקבר ביו	 והסעודה נדחתה עד הל, א שאי� מברי� בלילה"כ הרמ"מש – פתחי תשובה

  .ש"יברוהו במוצ, ולא הספיקו להברותו עד בי� השמשות, כתב שמי שמת לו מת בערב שבת" ברכי יוס�"וב. כ"מברי� ביו	 שאח

  

  'סעי� ד

  

  ".א	 טעמתי כלו	 כל אותו היו	, א עלייבו: אמר רבי אבהו. כרואה ספר תורה שנשר�, הרואה תלמיד חכ	 שמת" – ירושלמי

  ".אסקיה צו	 ההוא יומא, ג דאכל גובנא ושתא מיא"אבהו אע' כד שמע דדמ� בריה דר. רבי יונה הוה בצור" – גמרא

  .שביו	 מיתת החכמי	 נוהגי	 לצו	, ל"פסק את הגמרות הנ – מחבר

  

  'סעי� ה

  

כבר נפסק , וא	 אתה חושש שנכנס לשבת כשהוא מתאוה, חייב בהבראה, תמי שנקבר בערב שבת סמו� לחשכה קוד	 בי� השמשו – מרדכי

יהודה בערב ' כי הלכה כר, ג אי� מברי� אותו"אול	 בערב פסח בכה. שבערב שבת מותר להתחיל לאכול מ� המנחה ולמעלה, יוסי' שהלכה כר

  .וכא� מדובר בהבראה סמו� לשבת, פסח

  

  :הבראה בשבת עצמה[

  .כי זה אבלות בפרהסיא, � בשבתאי� מברי – נמוקי יוס�

  ].ש"שצג ע' פ המחבר בס"וכ. כ אי� כא� אבלות בפרהסיא"וא, פ שאינ	 אבלי	"הרבה אנשי	 שולחי	 אוכל בשבת אחד לשני אע – בית יוס�

  

  .וכ� נוהגי	 .טוב שלא להברותו אז מפני כבוד השבת, א� כתב שמכיו� שזה לא חובה, יפסק את המרדכ – מחבר

  .יברוהו למוצאי שבת, א	 לא הספיקו להברותו בערב שבת סמו� לשבת – ברכי יוס�

  

  'סעי� ו

  

  .)שבת קלו". (אפילו תו� שלושי	 מברי� עליו, ואי קי	 ל� שכלו חדשיו, אי� מברי� על הקט� עד שיהיה ב� שלושי	 יו	" – גמרא

  .פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  

וא	 , )שירגיש צער(יברוהו על מיטות כפויות , )היינו שהאבל לא מרגיש צער(א	 לבו גס בו  ,ההול� לבית האבל לאכול עמו להברותו" – גמרא[

נחלקו , אול	 כשאי� לבו גס בו, כול	 מסכימי	 שא	 לבו גס בו שניה	 יושבי	 על מטות כפויות". יברוהו על מטות זקופות, אי� לבו גס בו

  :הראשוני	

  .כפויהוהאבל על , המברה יושב על מטה זקופה – י"ר

  .]שניה	 יושבי	 על מטות זקופות – �"רמב, ש"רא, ד"ראב
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  'סעי� ז

  

והתני בר , איני. ואי� מביאי	 ש	 לא בשמי	 ולא מוגמר, מרביצי	 ומכבדי� בבית האבל ומדיחי	 כוסות וקערות וצלוחיות וקיתוניות" – גמרא

הא , )שלא יסריח(הא בבית האבל : לא קשיא) א� להביא מותר, סורמשמע שדוקא לבר� א(? ולא על הבשמי	, קפרא אי� מברכי	 לא על המוגמר

  .)ק כז"מו". (בבית המנחמי	

  .)גק כ"מו". (אי� אומרי	 שמועה והגדה בבית האבל" – גמרא

קב בושת ע. ועניי	 בסלי נצרי	 וזכוכית צבועה, ושותי	 בזכוכית לבנה, בראשונה היו מוליכי	 לבית האבל עשירי	 בקלתות של כס� וזהב – טור

  .העניי	 התקינו לכול	 בשוה

ולא מברכי	 , א� בבית שהמת ש	 מביאי	 להעביר הסרחו�, שבבית האבל לא מביאי	 בשמי	 ומוגמר, ל להלכה"פסק את הגמרא הנ – מחבר

  .עליה	

  

  'סעי� ח

  

הוסיפו עליה� עוד . אחר הסעודהוארבעה ל, ושלושה תו� הסעודה, שלושה לפני הסעודה, עשרה כוסות התקינו בבית האבל: תניא" – גמרא

  ".החזירו הדבר ליושנו. התחילו שותי	 ומשתכרי	, ארבעה

  

  ?לכמה החזירו

  .ורצוי לשתות מעט לשרות האכילה שבמעיו, א� לא חייבי	 לשתות עשרה. עשרה – 	"רמב, י"רש

  .שיי� שלאחר הסעודה משכר, שלא ישתו אלא בתו� הסעודה – �"רמב

  .כדי לשרות האכילה שבמעיו א� לא לרוות, מותר לשתות מעט יי� בתו� הסעודה, ו� שנקבר המתשכי, 	"פסק כרמב –מחבר 

  

  'סעי� ט

  

מה עדש זה ? ש עדשי	"מ. ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשי	 להברות את אביו, אותו היו	 נפטר אברה	 אבינו, ויזד יעקב נזיד: תניא" – גמרא

שאי� לה� , איכא בינייהו לנח	 בביצי	? מאי בינייהו. א� אבל אי� לו פה, מה עדש אי� לו פה: דאמרי איכא. א� אבלות גלגל החוזר בעול	, גלגל

  ".ואינה כגלגל, פה כמו אבל

  .שאבל יאכל בשר ויי� בסעודת הבראה" הנודר"משמע בפרק  – מ"הגה

  .על אנינות לפני קבורהואפשר לומר שבגמרא מדובר , משמע שאבלי	 לא אוכלי	 בשר ויי� בסעודת הבראה – ירושלמי

שנוהגי	 בתחילה , �"והוסי� רמב. מקו	 שנהגו בבשר ויי� מאכילי	. מקו	 שנהגו להאכיל בביצי	 ועדשי	 מאכילי	 – �"רמב, � גאות"רי

  .כ כל צרכ	"בתבשיל של ביצי	 או עדשי	 ואח

  .כ אוכלי	 כל צרכ	"או תבשיל של אבלות ואחומברי	 תחילה בביצי	 , שמקו	 שנהגו להברות בבשר ויי� מברי	, �"פסק כרמב – מחבר

  

  'סעי� י

  

  .והעוסקי	 עליו בהספד, בסעודת הבראה אוכלי	 עמו כל בני משפחתו – �"רמב

  .כ ממשי� הסעודה בביתו"היו נוהגי	 להשקות ש	 את האבל ולהאכילו קצת עדשי	 ואח". חכ	 שמת הכל מברי� עליו ברחובה של עיר" – גמרא

  .שהכל מברי	 בבית האבל ולא ברחובה של עיר כיו	 נוהגי	 – טור

  .שיש בה שמחה, שאז זה כמו סעודת מרעות, �"והסביר הש. כ בני אד	 שיתחלקו לשני מקומות"פסק שאי� לאכול ע	 האבל כ – מחבר

  

  'סעי� יא

  

א שהיות ונדחה היו	 "וי. אבל רגילכי היות ומתחיל אבלותו עושי	 לו כמו ל, כ סעודת הבראה"מתי שמונה שבעה אחר הרגל עושי	 ג – מרדכי

  .הראשו� לא מברי�

  .ש"מברי� אותו למוצ, שמברי	 אותו כמתחיל אבלותו אחר הרגל וכ� א	 מת בשבת, פסק כשדעה ראשונה שבמרדכי – מחבר

  .ט שני של גלויות"כמו ביו, ואפילו א	 עולה לו למני� שבעה, א	 נדחתה האבלות, שלא מברי� אותו, א"פסק כי – א"רמ

 ,"באר היטב"ותר� ה? 	 בכל העול	 ואי� פוצה פה ומצפצ�וכ� נוהגי, שמברי� בשבת, שצג' י בס"ס זה פסק כב"מ בסו"הרי הד, ע"צ – �"ש

  .שמברי� בשבת במקומות שנהגו להברות כל שבעה
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  'סעי� יב

  

  .אי� מברי� על שמועה רחוקה – מרדכי, נמוקי יוס�

  .י וכמרדכי"פסק כנמוק – מחבר

  

  'סעי� יג

  

  .ובשבת פריס כאורחיה, בבית האבל פריס מנח	 גדול דבהו� – ג"מ בש	 סמ"הגה

  .האבל כדרכו, ב"ובשבת פורס בעה, ולכ� בבית האבל בוצע על הפת הגדול שבמנחמי	, ג"פסק כסמ – מחבר
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  שעט' ס

  

  'סעי� א

  

  :)ברכות מו". (מזכירי	 בברכת הטוב והמטיב מעי� המאורע בבית האבל" – גמרא

לוקח , ל אמת שופט צדק�א, הוא ייטב לנו, הוא מטיב, הוא הטיב: "אלא מוסי�, אי� הכוונה שעוקר ברכה רביעית – 	"רמב, אבודרה	, ש"רא

  ".נפשות במשפט

  ".אי� מיתה בלא חטא"ג לא כתב לוקח נפשות במשפט כי הקשו על רב אמי שאמר "בה – ש"רא

ואנחנו , כי כל דרכיו במשפט, שליט בעולמו לעשות בו כרצונו: "א השלי	 את הנוסח"הרמו. פסק את הגמרא והנוסח המופיע בראשוני	 – מחבר

וממשי� ". ומעל אבל זה לחיי	 ולשלו	, הוא יגדור הפרצה הזאת מעלינו, גודר פרצות ישראל, עמו ועבדיו ובכל אנחנו חייבי	 להודות לו ולברכו

  ...".הוא גמלנו הוא גומלנו"

  .שברכת אבלי	 היא רק בעשרה: כתוספות כתובות ח, יו	 לא נוהגי	 להוסי� ברכה זוכ – יד אברה	, הבאר הגול

  .חדש' א� לא בשאר יב, ודוקא בשבעה. ונחשב לגדול הסעודה, נותני	 כוס זימו� לאבל שנעשה ראש לסרוחי	 – פתחי תשובה בש	 יעב�

  

  'ג� 'ב פי	סעי

  

יותר טוב לחתו	 כ� כי לא חותמי	 . י מנח	 ציו� בבני� ירושלי	"בא, ו נח	 אבלי ציו�וכולל ב, "אלוקינו' רח	 ה: "בברכה שלישית אומר – כלבו

  .בשני דברי	 כמו שכתב הטור

  ".מנח	 ציו� ובונה ירושלי	"חות	  – טור

  ".נבר� מנח	 אבלי	 שאכלנו משלו: "בזימו� מוסיפי	 – רב עמר	

, נחמ	 מאבל	 ושמח	 מיגונ	, שלי	 ואת האבלי	 המתאבלי	 באבל הזהאלוקינו את אבלי ירו' רח	 ה: "פסק את מנהגו של הכלבו – מחבר

כמו , "נבר� מנח	 אבלי	 שאכלנו משלו"וכ� שיש נוהגי	 להוסי� בזימו� .וחות	 מנח	 ציו� בבני� ירושלי	', כאמור כאיש אשר אמו תנחמנו גו

  .רב עמר	

  .ל שאי� זה שני דברי	 אלא חדא מילתא"צו, "מנח	 ציו� ובונה ירושלי	"חותמי	 , אבל בתשעה באב במנחה – �"ש

  

  'סעי� ד

  

  .כיו� שמברכי	 בשלושה או עשרה וכ� אלו דברי	 שבצינעא, אי� מברכי	 ברכת אבלי	 בשבת – רב נטרונאי

  .כי האבל מבר� לעצמו, מברכי	 ג	 בשבת – ג"בה

  .יותר מכ� לא מבר�, אבלי	 מבר�יחיד או בשלושה  – �"רמב

  .�"פסק כרמב – מחבר

  

  'עי� הס

  

כי תניא ההיא בברכת ? חתני	 ואבלי	 מ� המני�: מיתיבי. חתני	 מ� המני� ואי� אבלי	 מ� המני�: ר יוחנ�"ר יצחק א"א: איתמר" – גמרא

  :)כתובות ח". (ברחבה, יוחנ�' אלא כי קאמר ר...המזו�

אול	 בסעודה , מדבר על ברכת רחבה, בלי	 מ� המני�בגמרא שאי� א תובשכה ומ, אבל מצטר� לתפילה ולזימו� בי� שלושה ובי� לעשרה – מרדכי

  .אי� לצרפו לעשרה, שאסור לו לאכול משלו, ראשונה

  .ולכ� פסק שמצטר� תמיד? אינו מבי� מה הקשר בי� זה שאינו אוכל משלו לזה שלא יכול להצטר� – בית יוס�

  .מו שאינו מצטר� לעשרה לברכת רחבה ולשורהכ, אינו מצטר�, שהיות והסעודה היא משו	 אבלות, תר+ את תמיהתו – דרכי משה

  .פסק כמרדכי שאבל מצטר� לזימו� בי� לשלושה ובי� לעשרה וכ� למני� בתפילה – מחבר

  .מ"אינו מצטר� ומביא את טעמו של הד, שבסעודה ראשונה, מביא את המרדכי והרוקח – �"ש

ולכ� די שנאמר , לא הגיה על המחבר כלו	, מ שהלי+ טוב בעד המרדכי"ורואי	 שאפילו הד, במרדכי כתוב שאינו מצטר� לעשרה – דגול מרבבה

  .ש"וכ� פסק הפת, אבל לשלושה מצטר� ג	 בסעודה ראשונה, שאינו מצטר� לעשרה

א� בשאר , )� שאבל לא מצטר� אפילו לשלושה"ח הש"לצאת י(בסעודת הבראה לכתחילה לא יאכלו יחד כדי שלא יתחייבו בזימו�  – גשר החיי	

  .כתב שא	 יש שני אבלי	 יצרפו אחר לזימו� בילקוט יוס�. מזמני	 לכתחילה הימי	
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  שפ' ס

  

  'סעי� א

  

, ואסור בשאלת שלו	, ואסור לקרות בתורה, תשמיש המיטה, נעילת הסנדל, סיכה, רחיצה, מלאכה: אלו דברי	 שהאבל אסור בה	" – גמרא

ושמחה ואיחוי קרע כל , ואסור בגיהו+ ובתספורת. להניח תפילי� ביו	 הראשו� ואסור, כל שבעה, וחייב בעטיפת הראש וכפית המטה, ובכביסה

  ".שלושי	 יו	

  .פסק את הגמרא – מחבר

  .כל דברי האבלות נוהגי	 בי� ביו	 ובי� בלילה – א"רמ

  

  'סעי� ב

  

 בצנעאעושה , עני ואי� לו מה יאכלא	 הוא מכא� ואיל� . ואפילו עני המתפרנס מהצדקה, ימי	 הראשוני	 אסור במלאכה' אבל ג: ר"ת" – גמרא

וא	 אינה מספקת עושה ג	 אומנות שלה בתו� ביתה , ועראי צנעאכלומר מלאכה של , :ק כא"מו. ("והאשה טווה בפל� בתו� ביתה, בתו� ביתו

  )�"ש – בצנעא

  .ביתושיכול לעשות בצנעא בתו� , ההתר לאחר שלושה ימי	 הוא רק לעניי	 – 	 מרוטנבורג"מהר, ד"ראב, י"רש

  .אפילו עשיר מותר בצנעא לאחר שלושה ימי	 – רבנו שמעיה

  

  ?מדוע החמירו בשלושת הימי	 הראשוני	

  .ימי	 משתנה צורת האד	' לאחר ג, ימי	 הנפש מטייסת מעל הגו� וחושבת שאולי עוד תחזור' עד ג – ירושלמי

  .וא	 יעבוד נמצא מתעצל מהבכי, "שלושה לבכי"כתוב  – ד"ראב

  

. וכ� אשה עושה אומנות עראי בצנעא, שרק לעני מותר בצנעא לאחר שלושה ימי	 ולעשיר אסור, ד"י וכראב"וכרש, את הגמרא פסק – מחבר

  .שתבוא מארה לשכני	 שהצריכו לאבל לעבוד, ופסק כירושלמי

  .עושה אומנות שלה בצנעא, אשה שאינה מספקת בעבודת עראי – �"ש

  )	"מהר –מ "י שינוי מותר כמו בחוה"וכ� ע( .אבל לא באופ� אחר, )'דבר האבד וכו(מ "לכתוב בחוה מותר לכתוב בימי אבלו כמו שמותר – א"רמ

  .אלא כל היו	 אסור במלאכה, "מקצת היו	 ככולו"לא אומרי	 ביו	 השלישי  – א"עקר

  

  'סעי� ג

  

כ� , וכש	 שהוא אסור בעשית מלאכה. ורא� אבל אס, מה חג אסור בעשית מלאכה" והפכתי חגכ	 לאבל: "רמז לאבל שאסור במלאכה – 	"רמב

  .וליל� ממדינה למדינה בסחורה, אסור לישא ולית� בסחורה

  .	"פסק כרמב – מחבר

  

  'סעי� ד

  

  .והלכה כרב שישא:) ק יא"מו". (ורב אשי חולק. אסורי	 בימי אבלו, דברי	 המותרי	 במועד: זאת אומרת: דייק רב שישא" – גמרא

� שמדובר בבניו ובבנותיו "והסביר הרמב". ימי	 אסור בעשית מלאכה הוא ובניו ועבדיו ושפחותיו ובהמתוכל שבעת ה, אבל" – אבל רבתי

  .הסמוכי	 על שולחנו

  .�"כרמב, בי� עבדיו ושפחותיו ובניו ובנותיו שמעשה ידיה	 שלו, בי� הוא, שאבל אסור אפילו בדבר האבד, ל"פסק את הנ – מחבר

כגו� רופא אבל מותר לטפל בתו� שבעה , וכ� מותר לאבל לעשות דבר אבד של אחר, מותר להשכיר סוסיו כדי להאכיל	 שזה דבר האבד – פתחי תשובה בש	 חמודי דניאל

  .בחולה

הא	 בעלה יכול " דברי סופרי	"כ יש דיו� ב"כמו. מותר לה להמשי� לעבוד ג	 בימי אבלו של בעלה, עובדת כפקידה בבית מסחר – ילקוט יוס�

  .מעשה ידיה ותהיה מותרת במלאכהלמחול לה על 

  

  'סעי� ה
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  ".י עצמו אסור"וע, י אחרי	 שרי"ע, בדבר האבד" – גמרא

  .	"י עכו"מלאכה רגילה אסורה אפילו ע – דרכי משה

  

  ".הרי זה יעשה בצינעא, כדו לגו� ואי� ש	 אומ� אלא הוא, ואי� ש	 אומ� אלא הוא, זיתיו הפוכי	: ג אומר"רשב" – גמרא

  .ג"הלכה כרשב – �"רמב, ש"רא

  .ג"אי� הלכה כרשב – 	 מרוטנבורג"מהר, ד"ראב, 	"רמב, �"רי

  

  ".הרי זה יעשה, ואי� ש	 אומ� אלא הוא, והגיע עת הרגל, א	 היה אומ� לרבי	 וספר או בל� לרבי	: ג"יתר על כ� אמר רשב" – גמרא

  .ג"אי� הלכה כרשב – ש"רא, 	 מרוטנבורג"מהר, 	"רמב, �"רי

  .ג"הלכה כרשב – �"רמב, ד"ראב

עושה , והרי שהיה ספר או בל� לרבי	 והגיע זמ� הרגל, עושה בצנעא מפני כבוד הע	 ,היה נחתו	 בעיר ואי� ש	 אומ� אלא הוא – אבל רבתי

  .בצנעא מפני כבוד הע	

  

רי	 בחול המועד שאסור בדובזה אבלות קלה מ, התירו אפילו בדבר שיש בו טירחא, י אחרי	"כשהתירו דבר האבד ע – ש"רא, �"רמב, ד"ראב

משקי	 לו בית השלחי� ממימי "לכ� . י אחרי	"וכא� באבלות החמירו שרק ע, י עצמו"אבל בחול המועד מותר במקרי	 אלו אפילו ע. של טירחא

ומכניסי	 לו פרות , בוני	 לו פירצה כדרכ� וזופתי	 לו חביותיו, שיחי� ומערות, בורות, ועושי	 לו עוגיות לגרני	 וחופרי	 לו אמת מי	, קילו�

  .מפני הגנבי	

שטוח� מה , מ"אבל אסור לתת חטה לטחו� אלא רק מה שצרי� לעצמו כמו בחוה, ט מותר"מותר לאבל לתת קמח לאפות אפילו ביו – מרדכי

  .שצרי� למועד

י "דבר האסור במועד עכ הוא דבר האבד ואפילו "אא, ג"י אחרי	 דלא כרשב"שאסור לעשות מלאכתו ע, פסק את הגמרא ולחומרא – מחבר

  .י אחרי	 כשזה דבר האבד מותר"ע, מותר ואפילו מעשה אומ�, טירחא

וא	 יש בזה , כשזה דבר האבדומעשה אומ�  הבעצמו אפילו דבר שיש בו טירחשא	 אי� ש	 אומ� אלא הוא מותר , �"פסק להקל כרמב – א"רמ

שכשאי אפשר בצנעא ) קעג' ז ס"אבהע(ס כתב "והחת .מ יעשה בצנעא"שמ ,�"והדגיש הש .הפסד מרובה מותר אפילו בשלושת הימי	 הראשוני	

  .מותר אפילו בפרהסיא

פ "וכ. מותר לו לשחוט או לאפות בביתו משו	 הפסד הרבי	, א	 האבל הוא שוחט או אופה ואי� בעיר שוחט או אופה אחר – גשר החיי	

  .הילקוט יוס�

  

  'סעי� ו

  

זה לא נקרא דבר האבד , א� א	 רק ירויח פחות). כמו כל דבר האבד כדלעיל(י אחרי	 "נמכר ע: כאשר עוסק במסחר ויפסיד מהקר� – ש"רא

  .ואסור

  .כי אי� כא� שו	 טירחה ומלאכה, התיר את הכל ג	 כאשר מרויח פחות – ד"ראב

ורק , 	 לא יפסיד מהקר�מותר למכור סחורתו אפילו א, א	 יש חשש שיוזילו את הסחורות – ש"רא: די� שיירות שעוברות ומוכרות סחורה

  .ש א	 יפסיד"וכ, יפסיד פחות

  

  לקנות מהשיירות בזול

  .מ"ומותר בכ ,אי� הבדל בי� לקנות ולמכור – ש"רא

  .מותר, מ תכנ� לקנות משהו לצרכו ועכשיו מוצא בזול"ורק א	 בכ, מ להרויח אסור"ע – �"רמב

  

א� אסור לו לעשות כ� כאשר בא למנוע , י אחרי	 כמו כל דבר האבד"ר עחר ויפסיד מהקר� ימכוסולכ� כאשר עוסק במ, ש"פסק כרא – מחבר

י אחרי	 אפילו שלא לצור� "מותר לקנות ולמכור מה	 ע, מ א	 שיירות או ספינות באו או שה	 מבקשי	 למכור בזול או לקנות ביוקר"ומ, רווח

  .תשמישו אלא לעשות סחורה ולהשתכר

זה דוקא במשא , ומה שהתירו בשיירות .י עצמו"ואולי אפילו ע, י אחר"מותר למכור לו ע, א	 לא יקנה, ש דבר האבד לקונהה א	 י"ה – בש	 חמודי דניאל פתחי תשובה

  .שיש מקלי	 במקצת לילה', אול	 יש להקל א	 קיבל את ההצעה בליל ז. אבל א	 נזדמנה לו מלאכה אפילו בשכר גבוה אסור, ומת�

  

  'סעי� ז

  

  .ברבית אסור להלוות לגויי	 – �"רמב

  .ת מתיר אי� בידינו לאסור והמחמיר תבוא עליו ברכה"שהואיל ור, י"וכתב ר. ש לאבל"מ וכ"אפילו בחוה, מותר – ת"ר
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וכל זה רק בלקוחות שרגילי	  .כי אחרת ילכו למלוי	 אחרי	 ויפסידו את הלקוחות, י אחרי	"ולכ� בבית מותר ע, זה נחשב כדבר האבד – ש"רא

  .מ"מלוי	 ברבית בחוהאבל סת	 כ� לא , אצלו

  .כי הוי דבר האבד, י אחרי	"	 ברבית לאות	 אלו שרגילי	 ללוות ממנו ע"שמותר להלוות לעכו, ש"פסק כרא – מחבר

  .ה בסחורה"ה – ערו� השולח�

  

  'ט�'סעיפי	 ח

  

מותר לשלוח , או שעדיו חולי	וא	 לא ישלח אנשי	 הבחור ייעל	 למדינת הי	 , אבל שחייבי	 לו כס� והזדמ� החייב לאזור – ש"רא, �"רמב

  .אנשי	 לגבות ממנו

, ל או שעדיו חולי	 ועומדי	 למות"כגו� שרוצה ללכת לחו, וא	 הוא דבר האבד, אסור לתובעו כל שבעה ,א	 יש לאבל די� על אד	 – גאוני	

  .עושה מורשה וד� עמו

  .ש וכגאוני	"� והרא"פסק את הרמב – מחבר

  

  'סעי� י

  

וא	 אי� לו , ואפילו הוא עני ממש, י אחרי	"אסורי	 באבל אפילו ע) ואינ	 דבר האבד(ירו במועד משו	 צור� המועד כל הדברי	 שהת – �"רמב

  .במה להתפרנס עושה בתו� ביתו לאחר שלושה ימי	 בצנעא וכדלעיל

  .�"פסק כרמב – מחבר

  

  'סעי� יא

  

הרי אלו ) נותני	 סכו	 כס� קצוב(והקבלני	 ) ני	 מסויימת קצובהנות(והחכירי�  )שליש ורביע מהרווחי	, חולקי� למחצה( האריסי�" – גמרא

  ".יעשו

באריסות וחכירות ממשיכי	 לעבוד כרגיל ואפילו הסתיימה תקופת , א	 שדה האבל ביד אחרי	 בקבלנות – ש"רא, �"רמב, 	"רמב, �"רי

  .הקבל� והמחכיר, ש האריס"ש האבל אלא ע"כי השדה לא נקראת ע, החכירות

  .כ"ע לקמ� בס"וע .כגמרא וכראשוני	 פסק – מחבר

  

 �  'יבסעי

  

  ?מדוע. י אחרי	 מותר"אבל ע, י עצמו אסור"ע, האבל הוא ריס בשדה אחר כאשר – מחבר

  .דבר האבד –ש "רא .משו	 הפסד הבעלי	 – ד"ראב, י"רש

  ].אחרי	 י"ש ע"ולרא, י עצמו"ד יעבוד ע"ולראב, י יעשו הבעלי	 בעצמ	"לרש, א	 האבל הוא חוכר או קבל�[

  

  'סעי� יג

  

  :)ק יא"מו". (אפילו בעיר אחרת לא יעשה, ב אבל"ונעשה בעה, שכיר יו	 שעובד אצל אד	 בשדהו" – גמרא

  .פסק את הגמרא – מחבר

' אי� ל� דבר האבד מזה ויכולי	 הפועלי	 לעשות מלאכת	 ג	 תו� ג, על בית חרושת שמשל	 לפועלי	 מידי יו	 – גשר החיי	, ערו� השולח�

  .ויש שחלקו על זה. י	ימ

  

  'סעי� יד

  

". הרי אלו יעשו, כרי	 או מושכרי	 אצל אחרי	וא	 היו מוח, )לא ישכירו לכתחילה( הרי אלו לא יעשו, החמרי	 והגמלי	 והספני	" – גמרא

  :)ק יא"מו(

תקופת השכירות ממשיכה ג	  .ב. השכירות התחילה לפני האבלות .א: צרי� שני תנאי	 שיהיה מותר במוחכר ובמושכר – ד"ש בש	 הראב"רא

  .אחרי האבלות
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כי כיו� שידוע שהוא אריס או , ואילו בחמור ובגמל לכתחילה לא יעשו, בחכירי� ובקבלני	, לגבי שדה שהתירו אפילו לכתחילה באריסי� – ש"רא

כ בגמל וחמור שה	 "משא ,)שקרקע נלקחת לתקופה ארוכה(וה	 ממשיכי	 באריסות	 , קבל� עוד לפני האבלות מסתמא לא השתנה המצב

  .וצרי� את שני התנאי	 לעיל, מתחלפי	 כל קצת זמ�

, לא יעשה בימי אבלו של בעל הספינה או החמור, שא	 יש לאבל חמור או ספינה מוחכר או מושכר ביד אחר, ד"פסק את הגמרא וכראב – מחבר

  .כ שכרו קוד	 ועדיי� לא כלה הזמ�"אא

כי אסור לחדש , אסור, וא	 לא, מותר, שכר את הרכב קוד	 שנהיה אבל והשכירות נגמרת אחר השבעהא	  :די� שוכר רכב מאד	 שנהיה אבל

  .ממשי� לעבוד, אבל א	 הוא פועל בשדה כאריס וקבל�. את השכירות בשעת האבל

  

  סעי� טו

  

כ "משא, ש האריס"ונקראת ע, תהיות וקרקע מיועדת לאריסו, יש אוסרי	, לשליש ולרביע, חמור או גמל שנלקחו באריסות למחצה – �"רמב

  .ויש מתירי	 כמו בקרקע שנלקחת באריסות, ש בעל הבית"בבהמה וכלי	 שנקראי	 ע

  .ה כיש אוסרי	לכוה. הביא שיש מתירי	 ויש אוסרי	 – מחבר

  

  'סעי� טז

  

  .וג	 לא לבעלי	, כדי שלא יפסיד את שכרו, הוא או בהמתו יעשו, א	 האבל מוחכר או מושכר לאחרי	 – 	"מ בש	 רא"הגה, י"רש

והרי אפילו עני , ואי� אפשר להתיר לו בגלל הפסד ממו� לעשות מלאכה בעצמו, י שיעשה בעצמו הוא קולא גדולה מאוד"מה שהתיר רש – ש"רא

  !?הותר לו רק לאחר שלושה ימי	 בצנעא בתו� ביתו בדוחק רב

  .בימי אבלושא	 האבל מוחכר או מושכר לאחרי	 לא עושה מלאכה , ש"פסק כרא – מחבר

  )ש"פ הרא"ע( .י אחרי	 מותר"ע – א"רמ

י אחרי	 מותר רק בדבר "שהרי ע, וזה תימה .כי אי� עיקר המלאכה שלו, י אחרי	 אפילו לא בדבר האבד"א שמותר ע"משמע מהרמ – �"ש

כמו עני המתפרנס מ� הצדקה , י אחרי	 שתמיד אסור"י עצמו וה� ע"י ה� ע"שהתכוו� לחלוק על רש, ש"� מדברי הרא"לכ� מוכיח הש !האבד

  .י אחרי	"ע שמה שמותר זה רק בדבר האבד ,� להלכה"ולכ� פוסק הש. שמותר רק לאחר שלושה ימי	

� "לדעת הש. י אחרי	"א מותר ע"פ הרמ"א� ע, שכיר בבית חרושת שנהיה אבל אסור לו לעבוד בימי אבלו, לכ�. א"פסק כרמ – גשר החיי	

  .ע אוסר לגמרי"השו

  .יתייצב לעבוד בעצמו, וא	 אי� לו, י אחרי	"מותר לכתחילה ע, שא	 לא יתייצב יאבד את משכורת כל החודש נראה להלכה

  

  'סעי� יז

  

  ".לא יעשה, בי� שאינה קבולת, )קבלנות(בי� קבולת ) היינו שקיבל לעשות מלאכה בשביל אחר(היתה מלאכת אחרי	 בידו " – גמרא

  .ש במחובר שאסור"פשר לעשות כ� בצנעא וכפ שא"אע, אפילו בתלוש אסור – בית יוס�

  .ע לדינא"ונשאר בצ, י אחרי	 מותר"א	 זה דבר האבד ע – דרכי משה

  .ש במחובר"שאפילו בדבר תלוש שיכול לעשות בצנעא אסור וכ, וכדבריו בבית יוס�, פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  א"רמ

  .בדבר האבדי אחרי	 מותר "שע, פסק כדבריו בדרכי משה .1

 .ובלבד שלא ימדוד ולא ישקול, לאבל לקבל מלאכה בימי אבלו לעשות אחרי ימי האבלמותר  .2

ולכ� התירו אפילו בדבר , כי ש	 מדובר שהושכר לחודש או חדשי	, כ בסעי� הקוד	"משא, י אחרי	 רק בדבר האבד"א התיר כא� ע"הרמ – �"ש

  .בר האבדי אחרי	 רק בד"� לשיטתו שתמיד מותר ע"אבל הש. כ פה"משא, שלא אבד

  :נמצאנו למדי	 בכ� שלוש שיטות

מותר רק בדבר , א� כשמלאכת אחרי	 בידו, י אחרי	 ג	 בדבר שלא אבד"כשמושכר או מחוכר לאחרי	 לחודש או חדשי	 מותר ע – א"רמ

  .האבד

  .י אחרי	 רק בדבר האבד"מותר ע – �"ש

  .קר המלאכה אינה שלוכיו� שבשניה	 עי, שלא אבדכי אחרי	 ואפילו "מותר תמיד ע – עטרת זהב

  

  'חסעי� י

  

  ).מדובר באבל ששכר אד	 לעשות לו מלאכה". (בבית אחרי	 יעשו, בביתו לא יעשו, היתה מלאכתו ביד אחרי	 בקבלנות בדבר תלוש" – גמרא
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  .פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  .מדובר שקיבלו את המלאכה לפני תחילת האבל – א"רמ

  )בית יוס� בש	 רבנו ירוח	. (מד או סופר או פועל שלא יעשה מלאכה בביתומכא� נלמד שא	 היה לאבל מל – �"ש

  

  'סעי� יט

  

ואפילו חו+ לתחו	 לא אמר� אלא דליכא מתא : אמר רב פפא. חו+ לתחו	 מותר, מקבלי קיבולת בתו� התחו	 אסור: אמר שמואל" – גמרא

נמי לא אמר� אלא בשבתות וימי	 טובי	 ) שמותר(יקרבא להת	 וכי ליכא מתא דמ. אסור, אבל איכא מתא דמיקרבא להת	, דמיקרבא להת	

  ".אבל בחול המועד דשכיחי אינשי דאזלו ואתו להת	 אסור, דלא שכיחי אינשי טובא דאזלי להת	

דה בימי שלא יחשבו שמסר עבו, משו	 מראית עי�(בחול או בחול המועד לא יעשו אפילו מחו+ לתחו	 , א	 יש לו בני� ביד אחרי	 בקבלנות – טור

  .מותר, מחו+ לתחו	 ואי� עיר אחרת שקרובה לש	, ט"וזהו שבת ויו, )שאז לא יחשבו שזו מלאכת ישראל(אבל א	 הקבלני	 גויי	 , )�"ש –אבלו 

  .פסק כטור – מחבר

  

  'סעי� כ

  

ואסור משו	 , שמו של האבל נקרא הכל על, היות והוא לבדו אוכל את הפרות, א	 קיבלו עליה	 לזרוע או לחרוש את שדהו של האבל – �"רמב

  .כי יחשבו אנשי	 ששכר אות	 לחרוש שדהו, מראית עי�

  .ש בעל הבית ומותר כמו בבני�"זה לא נקרא ע, היות והגוי חורש לבדו בשדהו – ש"רא, ד"ראב

  .והלכה כיש אוסרי	, מביא את היש מתירי	 ואת היש אוסרי	 – מחבר

שכא� הפירות של בעל השדה והעובדי	 , ויש לתר�? וכא� פסק לאסור, ש"ל� לעבוד בשדה עהתיר לאריס או קב' יא' הרי בס, א הקשה"רעק

י האריסי	 וה	 מפרישי	 לבעל	 חלק מהפירות או "שהפירות נלקטי	 ע' יא' אבל בס, ולכ� יש חשד שעושי	 מלאכ+ האבל, מקבלי	 משכורת

  )דברי סופרי	. (מותר ואי� כל חשש לחשד, מהמעות

  

  'סעי� כא

  

  ".חנות	 הרי אלו נועלי	, שני אחי	 או שני שותפי	 שארע אבל באחד מה	" – למיירוש

איתרע בהו מילתא במר בריה דרב אחא . הוה ליה ההוא גמלא דתורי בהדי הדדי, מריו� בריה דרבי� ומר בריה דרב אחא בריה דרבא" – גמרא

והא ! ?לדאחרי	 לא חייש, נהי דלפסידא דידיה לא חייש, עביד הכי גברא רבה כמר בריה דרב אחא: אמר רב אשי. ופסקיה לגמליה, בריה דרבא

השני , שהשותפי	 שאחד מה	 אבל, משמע ".והוא סבר אד	 חשוב שאני? הרי אלו יעשו, א	 היו מוחכרי	 או מושכרי	 אצל אחרי	: תניא

  .עובד בגלל פסידא שלו

  .תפי	 צריכי	 לנעול חנות	השמיטו את די� הגמרא והביאו רק את הירושלמי ששו – 	"רמב, �"רי

  ד"ראב

ד	 כ הוא א"אא, ולכ� מותר לשות� השני לעשות מלאכה בצנעא בתו� ביתו, שהבבלי מדבר בצנעא, אי� מחלוקת בי� הבבלי לירושלמי .1

  .והירושלמי מדבר בפרהסיא שאסור ונועלי	 חנות	, חשוב

ולכ� , אלא רק בצמד, כי שור אחד לא יכול לחרוש, ימדבר בשותפי	 אלא רק בשני אנשי	 שהיו חייבי	 אחד את השנלא הבבלי  .2

� השמיטו את הבבלי"	 והרי"הרמב. 

שלא יעשה השות� , ולכ� שני שותפי	 אבלי	 שארע אבל לאחד מה	 נועלי	 חנות	, ד"את הגמרות וכתרו+ הראשו� של הראב פסק – מחבר

שאפילו א	 יעשה , 	 האבל אד	 חשוב והשותפות נקראת על שמווא. אפילו בעסק השותפות, אבל יכול לעשות בצנעא בתו� ביתו, בפרהסיא

  .אסור לשני אפילו בתו� ביתו, בצנעא יוודע לכול	 שלאבל יש חלק בו

  .	 שתמיד אסור"� וכרמב"הלכה כרי – ש"פת, �"ש

רי	 הגדולות שפותחי	 מיד בערו� השולח� רצה ללמד זכות על החנויות בע. נועלי	 את החנות רק בשלושת הימי	 הראשוני	 – ח"גשה, א"רעק

  .ורואי	 בזה הפסד גדול המותר א� בפרהסיא

  פתחי תשובה

פ רוב קשה "כי ע, אול	 יש ללמד זכות, זה לא טוב, אול	 באונ� שרוצה עכשיו למכור חלקו, זה ודאי טוב, שות� שקרובו גוסס ומוכר חלקו קוד	 שימות – ס"חת .1

כי הלכה כדברי ( .מוטב יהיו שוגגי� ולא מזידי	, כ א� שאי� הלכה כמקלי	"וא, לפחות יהיה פנוי להיות אבל כדינו ,וא	 יערי	 כ�, להפסיד את המסחר של כל השבעה

  )המקל באבל

  .יש שהקלו בדוחק ג	 למכור השותפות בימי אנינותו משו	 דבר האבד – ח"גשה
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כי הסיפור שלנו ע	 מריו� ומר , ואי� קושיה מהגמרא דיד�. א ובי� בצנעאבי� בפרהסי, שאסור בשותפי� בכל צורה שהיא, 	"� וכרמב"הלכה כרי – משכנות יעקב .2

, אבל בחנות ה	 שותפי	 בכל וזו מלאכת שניה	, א חורש את שדהו שלו בשני השוורי	"והשותפות היא שכ, ואחד לא יכול ללא השני, בריה דרב אחא לכל אחד היה שור

 .ותר א� בפרהסיאובספור של הגמרא מ, כ אסור א� בצנעא ולא כמחבר"וא

אבל כא� , שזה שכיר ויאמרו שודאי התנו, ד לשבת שמותר להתנות"ול, אסור, אפילו התנו השותפי	 מראש שהשות� השני יקח את כל שכר אותו שבוע – ח"ראנ .3

  .לא יאמרו שהתנו, באבלות שלא שכיח

  

  'סעי� כב

  

  ".אי� בה	 משו	 מלאכה לאבלהדחת כוסות והצעת המיטות , כיבוד הבית: תניא" – �"רמב, אבל רבתי

  .ה שמותר לאשה לאפות ולבשל בימי אבלה"ה – ק"מהרי

  .ש בשכר"אפילו א	 היא בחנ	 וכ, מותר לה לבשל ולאפות ולעשות שאר צרכי הבית, ג	 אשה משרתת שארע לה אבל – תרומת הדש�

  .ד"ק ותרוה"את המהרי, פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

ופה , שש	 מדובר במלאכה גמורה, ז"ותר+ הט? נפסק שא	 הוא מושכר לאחרי	 לא עושה מלאכה בימי אבלו' טז' י בסהר, לכאורה קשה – ז"ט

  .ש שלא תצא מהבית כדי� כל אבל"וכ, אבל אי� למשרתת לעשות מלאכות שאינ� לצור� הבית. ש למשרתת"וכ, מדובר בצרכי הבית שמותר לאשה

  .אבל מותר בהקזת ד	 – ל"מהרש

  )פ רבנו ירוח	 בש	 הגאוני	"ע. (מנדי	 אותו, עשה מלאכה בימי אבלואבל ש –כלבו ז בש	 "ט

  

  ?הא	 שמש בית הכנסת רשאי לעסוק בצרכי בית הכנסת בימי אבלו

  .כי אי� זה דומה לדי� משרתת, שלא יפה הורה, ז"וכתב הט, ויש מי שהורה שא	 ארע לשמש אבל יל� ויעסוק בצרכי בית הכנסת – ז"ט

ולעשות שאר צרכי בית הכנסת  ,והעלה ששמש בית הכנסת רשאי ללכת לבית הכנסת בערב שבת להכי� הנרות ולהדליק�, ז בזה"ת לחמי תודה השיג על הט"בשו – הפתחי תשוב

  .כדרכו

  

  'סעי� כג

  

שא	 לא יקנה , לא וא	, מוטב, א	 יכול למעט שלא לעשות שו	 עסק באותו העיר, ההול� ממקו	 למקו	 ושמע שמועה קרובה – נמוקי יוס�

  :)ק כו"פ מו"ע. (יקנה לצור� הדר� דברי	 שיש בה	 משו	 חיי נפש, לא ימצא, באותה העיר

  .פסק את דינו של הנמוקי יוס� – מחבר

  

  'סעי� כד

  

  .)ק כב"מו". (ואפילו בדברי	 המותרי	 לו, על אביו ואמו ימעט בעסקיו, רצה אינו ממעט, על כל המתי	 רצה ממעט בעסק" – גמרא

  .דבר האבד –מ "י. משא ומת� – י"רש ?"עסק המותר לו"מה הכוונה 

  .ובאביו ואמו ממעט, מ שא	 רצה ממעט בסחורה המותרת לו כגו� דבר האבד בשאר מתי	"ופסק כי, פסק את הגמרא – מחבר

  

  'סעי� כה

  

  ".ל� עמנו: ויאמרו לו, ריובאביו ואמו עד שיגערו בו חב, על כל המתי	 אסור ליל� בסחורה עד שלושי	 יו	" – ירושלמי

  .אבל שאר משא ומת� מותר לאחר שבעה ימי	, כי יש לזה פרסו	 גדול ודומה לשמחה, דוקא בשיירה אסור כל שלושי	 יו	 – ש"רא

	 שזה גור	 לפרסו, אר מתי	 עד שלושי	 יו	ששדוקא בשיירה אסור לו עד שיגערו בו חבריו באביו ואמו וב, ש"פסק כירושלמי וכרא – מחבר

.גדול ושמחה
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  פאש' ס

  

  'סעי� א

  

, כלומר:) ק טו"מו". (ורחיצה בכלל סיכה, "ואל תסוכי שמ�', ויאמר התאבלי נא וגו...וישלח יואב תקועה: "אבל אסור ברחיצה דכתיב" – גמרא

  .לא מצאנו בשו	 מקו	 שמותר ברחיצה ואסור בסיכה

אבל לסו� אפילו כלשהו . בצונ� מותר, ידיו ורגליו בחמי� אסור, ואבל פני, בי� בצונ� כל שבעה, אבל אסור לרחו+ כל גופו בי� בחמי�" – גמרא

  ".וא	 להעביר הזוהמא מותר, אסור

  .וכ� א	 היה מלוכל� בטיט או בצואה, ס� כדרכו, וכ� מי שיש לו חטטי	 בראשו – �"רמב

  .נהגו לאסור רחיצה כל שלושי	 יו	 – ל"תשובת מהרי

וא	 היה מלוכל� מטיט או מצואה . ידיו ורגליו, א� מותר בצונ� פניו, ו+ כל גופו אפילו בצונ�ות להלכה שאבל אסור לרחרפסק את הגמ – מחבר

  .רוח+ כדרכו

  .כ זהו עיקר האיסור"וא, מ אנשי	 לא רוחצי	 ברותחי	 אלא בפושרי	"ובכ, משו	 לא פלוג, אסור לרחו+ ג	 בפושרי	 כל שנתחמ	 באור – פתחי תשובה

  .ואי� לשנות מנהג קדו	, ואפילו לחפו� את הראש אסור, א� נהגו לאסור כל שלושי	 יו	, חבר ה	 מדינאפסק כמנהג שכל דברי המ – א"רמ

  .אבל בצונ� מותר לאחר שבעה, המנהג לאסור זה רק בחמי� – �"ש

� התיר ג	 כל גופו "שהשהבי� " אליה רבה"אבל ה .א� כל גופו אסור ג	 בצונ�, ידיו ורגליו, מה שמותר בצונ� זה רק פניו – דגול מרבבה, א"רעק

  .בצונ�

  .אסור, אבל בנהרות לתענוג, ודוקא בערב שבת ולצור� מצוה, אול	 לאחרי	 יורה להקל, פסק לכל ירא שמי	 להחמיר ולא לרחו+ כל גופו א� בצונ� – פתחי תשובה

נס במרח+ לגלח שערות שדר� הנכ, ל"רש בש	. ב .יו	' שזה אסור כל ל, חוששי	 שמא יבוא לסרוק ראשו .א: יש שני טעמי	 למנהג זה – ז"ט

כ כא� באבל שרק "משא, כי ש	 יש איסור לכל העול	 ולא יבואו לטעות, מ שאסור בתספורת"כ נאסור רחיצה א� בחוה"ואי� להקשות שא. ראשו

  )שזה משו	 גזרת כיבוס" דרכי משה"פ ה"יש להוסי� טע	 שלישי ע( .ויש חשש שיכשל, הוא אסור

מ אסור משו	 "שלא שיי� גזרה של תספורת שבכ, מ"מותר לרחו+ בחוה, א	 פגע הרגל של פסח או סוכות בשבעה שלא בטלה ממנו גזרת שלושי	, ל"ברי רששלפי ד ש"וכתב הפת

  .שהרי הא בהא תליא לשיטתו, כל זמ� שאסור לגלח, למה לא אסרו רחיצה באביו ואמו לאחר שלושי	, ל קשה"א� לשיטת רש. מ ולכול	 אסור"חוה

  

. ועוד שאנו מוגדרי	 כאיסטניס לעני� זה, אלא כל אחד רוח� בביתו מספר פעמי	 בלא קשר לגילוח, לדו� כיו	 שלא הולכי	 לבית המרח�יש ו

  .וכתב בגשר החיי	 לרחו� א� בחמי� כדי לחזק את גופו

  .וחומרא בעלמא נהגו אבותינו ברחיצה ,ט"שלשיטתו הוי כיו, ורח+ בלילה שלפני המילה, לאביו 30היה בעל ברית תו�  – ל"ז בש	 רש"ט

  

  'סעי� ב

  

כגו� , צ לומר משו	 רפואה"וא, אבל א	 הוא להעביר הזוהמא מותר, א	 מכוו� לתענוג, אסור לסו� אפילו כל שהוא? סיכה כיצד אסורה – מחבר

  .שיש לו חטטי	 בראשו

  )ו	ולא שיי� בה הטעמי	 שנאמרו ברחיצה לאסור שלושי	 י, סיכה אסורה כל שבעה(

  

  'סעי� ג

  

ובמקו	 איסטניס לא , וקסבר אנינות לילה דרבנ�, משו	 דאמר איסטניס אני, רב� גמליאל היה רוח+ בלילה הראשו� שמתה אשתו" – גמרא

  ".גזרו

  .אי� הלכה כרבנ� גמליאל – רב האי

  .הלכה כרב� גמליאל – טור, �"רי

וכ� א	 לא ירח+ יגיע , א א	 ידוע שהוא איסטניס ויצטער הרבה א	 לא ירח+אלא דוק, ולא כל מי שאומר איסטניס אני שומעי	 לו – רב האי

  .ובא לידי מיחוש בכ�, שדוקא א	 יבוא לידי צער רב, �"וכתב הרמב. לידי סכנה

  

  .מותר לרחו+, וכ� מי שיש לו ערבוביא בראשו, יולדת שצריכה לרחו+ מותרת, ב"כ בס"לפי מש – ש"רא, תוספות

  .אלא מיו	 שני ואיל�, ג	 יולדת לא תרח+, ד אבלות יו	 ראשו� דאורייתא"למ – דרכי משה בש	 המרדכי

שדוקא כשידוע שהוא , �"וכרמב. ירחצו, שצריכי	 לרחו+, שיולדת אבלה ואיסטניס ומי שיש לו ערבוביא בראשו, ש"פסק כתוספות וכרא – מחבר

  .וא	 לא ירח+ יצטער הרבה ויבוא לידי מיחוש, איסטניס ומתנהג בנקיות

  .יש להחמיר משו	 הדעות שאבלות יו	 ראשו� דאורייתא, כ ביו	 הראשו�"א	 אי� היולדת צריכה כ – �"ש
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  .מי שיש לו ערבוביא בבגדי	 מותר בכיבוס – פתחי תשובה

ה "שה, שוטופ(מותר לו להתרח+ כהרגלו אפילו בחמי� ובצנעא , וא	 אינו רוח+ יש לו צער, מי שהוא כאיסטניס הרגיל להתרח+ – גשר החיי	

  )כ"שהדי� הכי ג, לחולה שאי� בו סכנה

אפשר לטעו� טענת , שכיו	 שרבי	 מתנהגי	 בנקיות ומתרחצי	 מספר פעמי	 בשבוע ומצטערי	 הרבה כשאינ	 יכולי	 לרחו�, נראה לפי זה

  .וטוב שירח� במי	 פושרי	 למעט תענוגו. ע"וצ. 7איסטניס ולהתרח� כל 

  

  סעי� ד

  

  :)תענית יג". (מותר לרחו+ כל גופו בצונ�, ליומי שתכפוהו אב" – גמרא

  .פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  

  'סעי� ה

  

  .	"פ הרמב"וכ". בי� ביו	 הכיפורי	, כל חייבי טבילות טובלי	 כדרכ� בי� בתשעה באב" – גמרא

  .)נדה ל". (ה בזמנה מצוהאי� טביל, ל"יהודה ס' יוסי בר' ור ,מ טבילה בזמנה מצוה"ש" – גמרא

  .אינה טובלת, וא	 זה לא בזמנה, ולכ� א	 זו טבילה בזמנה טובלת אפילו בימי אבלותה, ק"פסקו כת – תוספות, י	גאונ

  .ולכ� תמיד לא טובלת בימי אבלותה, יהודה' יוסי בר' פסק כר – ת"ר

  .� שאי� דברי	 אלו מחוורי	"וכתב על זה הרמב. טובלת, אפילו א	 אי� טבילה בזמנה מצוה – א"י

  

כ כול� שלא "א, א� כיו	 שטבילות נשי	 ה� מספק זיבה ספק נדה, כשטבלו טבילת מצוה, כל המחלוקת הזו היא בזמנ	 – :)ביצה יח( תוספות

אבל כיו	 אי� עניי� לטבול , שכל זה בזמנ	 שהיו עוסקי	 בטהרות, י"והוסי� עוד ר. ולכ� לא טובלת בתשעה באב ולא בימי אבלה, בזמנ� נחשבות

  .שמעול	 לא ראה שטובלי	 בימי האבלות, ק"כ מהרי"וכ. ב ולא בימי אבלה"ובלי	 לא בתולכ� לא ט, מיד

  .שטבילה בזמנה לאו מצוה ולכ� לא טובלת, ק"ת וכמהרי"פסק כר – מחבר

לבש ות, רק שתשנה את הרחיצה, פ שנהגו איסור כל שלושי	 יו	"אע, אבל מיד לאחר שבעה מותרת, ש שאינה רוחצת ללבוש לבני	"וכ – א"רמ

  .חלוק לב� וסדי� לב� תציע שלא תבוא לידי ספק

מ אסורה "שבכ, ורחיצה של טבילה אסרו כי זה לא לצור�, הרי זה לא רחיצה לתענוג, א למה אסר רחיצה לצור� ליבו�"תמה על הרמ – ז"ט

אלא שיכולה בשעת , אחרי השבעהא לא התכוו� לדחות את ספירת הנקיי	 עד "וודאי שג	 הרמ? אבל למה לאסור רחיצה לש	 ליבו�, בתשמיש

  ?מ למה לעשות כ�"אול	 מ, הדחק ללבוש ליבו� אפילו בלא רחיצה לגמרי

מ למעשה שתרח� רק את אותו מקו	 "מ, א ומתיר לרחו� לגמרי לצור� ליבו�"חולק על הרמ" משאת בנימי�"שלמרות שה, ז"לכ� מסיק הט

  .והמחמיר לדחות את לבישת הליבו� לגמרי הוא מ� המתמיהי	 .�"פ הש"וכ, ותולא תדחה את ספירת הנקיי	 בגלל האבל, ותלבש חלוק לב�

  

  'סעי� ו

  

  :)תענית יג". (אינה רשאה להיות כוחלת ולהיות פוקסת, וכ� היא שמת חמיה או חמותה" – גמרא

  .ה שמדובר בכיחול ופיקוסרוהעמידה הגמרא במק, "אי� הבוגרת רשאה לנוול עצמה בימי אבל אביה" – גמרא

  .כדי שלא תתגנה על בעלה, היינו גיהו+ ותספורת אינו נוהג באשה, כל די� שלושי	 – בל רבתיא

  .שאפילו בתו� שבעה מתקשטת, והמרדכי, ש"פ הרא"וכ". אי� מונעי	 תכשיטי	 מהכלה כל שלושי	 יו	" – גמרא

א� לאחר מכ� מותר שלא תתגנה על , רק בשבעה ואשת איש אסורה, כל אשה לא תכחול ולא תפרקס בימי אבלה: ולכ�, ל"פסק את הנ – מחבר

פ "ע. (וכל גופה בצונ� אסורה, אבל ברחיצת חמי�, )וסקנערה אסורה בכיחול ופי( כלה מותרת אפילו כל שבעה וכ� בוגרת שעומדת להינשא, בעלה

  )י"גירסת הנוב

וא� אי� דר� , )כלעיל(� דר� לגלח השער לפני הרחיצה מ נראה שיש להקל לנשי	 בזמנינו ה� מפני שה� איסטניסיות וה� מפני שבימינו אי"ומ

  .וכ� כי היא מתגנה על בעלה, לכבס יחד ע	 הרחיצה
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  שפב' ס

  

  'סעי� א

  

  ".ע אסור"מכלל דלכו, שיב ברגלי�תונעל� : מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל, אבל אסור בנעילת הסנדל" – גמרא

  .אסור, וא	 הוא של ע+ ומחופה עור". ואנעל� תחש: "שנאמר, נעל אלא של עורשאי� מ, כמו ביו	 כפור, דוקא של עור אסור – �"רמב

  אבל נעל של בגד או גומי מותר, �"פסק את הגמרא וכרמב – מחבר

  

  'סעי� ב

  

  .שהצנה קשה לה, שיולדת מותרת בנעילת הסנדל כל יו	, כמו ביו	 כפור כ� באבלות – �"רמב

  .�"פסק כרמב – מחבר

  .שיש לו מכה ברגלו ה חולה או מי"ה – �"ש

  

  'סעי� ג

  

  .כל אד	 מותר לנעול א	 יש סכנת עקרב – מחבר, טור

ה בחולה או בכל מקו	 שצרי� ללכת "וה, )מרדכי(ישי	 עפר בנעליו ויל� , א	 הול� לפני השר ויש הקפדה עליו א	 יל� בלא מנעלי	 – ז"ט

  .במנעלי	

  

  'סעי� ד

  

  .וכשיגיעו לעיר חולצי	, מותרי	 בנעילת הסנדל, אבל ומנודה שהיו מהלכי	 בדר� – בל רבתיא

  .אינו חול+ עד שמגיע לרחוב היהודי, אול	 בעיר שרובה גויי	, דוקא בעיר שרובה יהודי	 – מרדכי

  .� כמרדכי"ופסק הש. א את המרדכי"והביא כי, פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

  

  'סעי� ה

  

הולכי	 כ� לבית תמה שש ש"וכתב הרא, כ רבנו יצחק ב� רבי יהודה"וכ, יל� יח� לבית הקברותמ שעל אביו ואמו חייב ל"י – 	 מרוטנבורג"מהר

  .שהרי לא התחילה אבלות עדיי�, הקברות

ויש מי שמתיר לכתחילה לנעול מנעליו , .שלא ירגישו האומות, אול	 למעשה נוהגי	 כ� רק בבית, לאחר קבורת המת צרי� לחלו+ מנעליו – כלבו

  .קברות עד הביתביציאה מבית ה

  .מביא את מנהג הכלבו וכתב שלא ראה שנוהגי	 כ� – א"רמ
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  שפג' ס

  

  'סעי� א

  

  :)ק טו"מו". (מכלל דמעיקרא אסור, ויבוא אליה, וינח	 דוד את בת שבע אשתו: דכתיב, אבל אסור בתשמיש המיטה" – גמרא

, אמר להו רבפפא אסור איתמר. חייב מיתה, טתו בימי אבלואבל ששימש מ: וקאמרי משמיה דשמואל, יצבי רבנ� קמיה דרב פפא" – גמרא

אמר רפר	 בר פפא תנא באבל . אבל שלא פרע ושלא פר	 חייב מיתה: הכי שמיע לכו, ואי שמיע לכו משמיה דשמואל, יוחנ� איתמר' ומשמיה דר

  .)ק כד"מו". (ת גוייתוומעשה באחד ששימש מטתו בימי אבלו ושמטו חזירי	 א, אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו: רבתי

, מוזגת לו את הכוס ומצעת לו את המטה, באמת אמרו, פ שאמרו אי� אד	 רשאי לכו� את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקסת"אע" – גמרא

  :)כתובות ד". (לא שנא באבלות דידה, לא שנא באבלות דידיה, ידיו ורגליו, ומרחצת לו פניו

 .ומותרת לאכול עמו בקערה אחת. ידיו ורגליו, הצעת המטה והרחצת פניו, מזיגת הכוס –י	 עושה אול	 שאר דבר, רק לשמש אסור – ד"ראב

  .כמו שאומרי	 לנזיר להתרחק מעברה, א� לכתחילה אי� לנהוג כ�, י דבר חוצ+ מותרת אפילו לישו� עמו במטה אחת"וע

  .	 אסוראבל ערומי, ודוקא כשהוא בבגדו והיא בבגדה, מתיר לישו� במיטה אחת – י"ר

  

  .ל"י כתב להחמיר ולא להתיר שו	 קורבה חו+ משלושת הנ"א� הב. מותרת בחיבוק ונישוק – �"רבנו ירוח	 בש	 רמב

  .ט"ואפילו בשבת ויו, בלא בגדי	 אסור אפילו כשסינר מפסיק ביניה	 – �"רמב, טור

  .מ מתיר"והד. מסתפק הא	 מותר לאכול בקערה אחת – י"הגהות אשר

  

ומותרת , אבל בשאר דברי קורבה מותר בי� באבלות שלו ובי� באבלות שלה, שאבל אסור בתשמיש המטה, ד"הגמרא וכראבפסק את  – מחבר

  .א� אי� לנהוג כ� כפי שאומרי	 לנזיר להתרחק מעברות, י"כר ומותרת לישו� עמו הוא בבגדו והיא בבגדה, לאכול עמו בקערה

  .יר ג	 בחבוק ונישוקשראוי להחמ, �"פסק כרבנו ירוח	 בש	 רמב – א"רמ

  .�"בלא בגדי	 אסור כלל כטור וכרמב – �"ש

  .לכ� דיני הרחקה בי� בעל לאשתו כשהיא נדה אינ	 חלי	 כא� ומותר לו למסור לידיה

  

  'סעי� ב

  

כי הקלו לו , יו	' שאז נוהגי	 איסור ייחוד יד, כל מה שדברנו שאסור ייחוד בימי אבלות זה רק כשמת אביו של חת� או אמה של כלה – טור

שכיו� שנכנס , אינ	 אסורי	 בייחוד, ובשבעת ימי המשתה מת לו מת, ובעלאול	 אד	 שכנס את אשתו , לבעול וחוששי	 שמא יזלזל באבלות

  .אבל א	 לא בעל אסור להתייחד בי� בחול ובי� בשבת. לא יבוא לזלזל באבלות, כדי� לשבעת ימי המשתה

  .פסק את הטור – מחבר

, כמו חת� כ"שהרי לא הקלו לו כלו	 והרגל בעצמו נקבע ואי� תוספת שמחה כ, ב"שצט ס' אבלות ברגל מותר להתייחד כבסמי שארעו  – �"ש

.ולכ� לא יזלזל באבלות
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  שפד' ס

  

  'סעי� א

  

, מותר, )מדלהתל(וא	 רבי	 צריכי	 לו . הלכות ואגדות, תלמוד, ואסור לשנות במשנה, אבל אסור לקרות בתורה ונביאי	 וכתובי	" – גמרא

  ".האנק דו	"מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ". ותורגמ� ישמיע לרבי	 ואחר לתורגמ�, ובלבד שלא יעמיד תורגמ� אלא יאמר לאחר

  .ולכ� אסורי	 כל שבעה" משמחי לב"כי על דברי תורה כתוב , ואי� זה נכו�, א שאיסור זה הוא רק ביו	 הראשו� כמו תפילי�"י – �"רמב

  .גמרא כלשונה להלכהפסק את ה – מחבר

אבל אסור לומר הלכה , א	 אי� אחר אלא הוא וצריכי	 לו, ויכול לפסוק שאלות באיסור והתר ליחיד השואל אותו. או שידרוש בעצמו – א"רמ

  .פ שיש מקלי	"אע, וכ� נוהגי	. לתלמידיו

ז התיר לאחר שלושה "והט .וקות בטלי	 מלימוד	וזה ג	 נחשב כדבר האבד שהתינ, שצריכי	 לה	, מלמדי תינוקות דינ	 כרבי	 – �"ז וש"ט

  .ימי	

  .וכ� נהג רבנו חננאל. כגו� הגבהה וגלילה, אבל מותר בתשמישי תורה – ז"ט

  פתחי תשובה

ללמוד כל יהיה מותר , ולכ� ברגל שאסור ללמוד את הדברי	 הרעי	. מכיו� שיכול ללמוד דברי	 הרעי	 שבירמיה והלכות אבלות, אסור לקרות בתורה – חכ	 צבי .1

  .ת ברגל"כ ג	 בת"שצט שנאסר בכל הדברי	 שבצנעא וא' ע מס"וצ. שאינו נכו� לישב בטל, דבר

 .וכ� כל האנשי	 אסורי	 בלימוד תורה כמו האבל. כיו� שהוי דברי	 רעי	, ה ולהפטירבתשעה באב יכול אבל לעלות לתור – שערי תשובה .2

  

  'סעי� ב

  

ש א	 יש תלמיד "וכ ,אסור לו לקרות בתורה כי ישראל יכול לעלות במקומו, א	 האבל כה� ואי� ש	 כה� אחר אלא הוא – מרדכי, � גאות"רי

  .חכ	 שיכול לקרות במקו	 כה�

  .ואי� כא� משו	 דרכי שלו	 ,אי� צרי� לומר שאינו קורא, היות והאבל לא הול� לבית הכנסת – �"רמב

  .+ גאות להלכה"פסק כרי – מחבר

אבל כא� לא מדובר על שבת ולכ� , זה מפני שבשבת אי� אבלות בפרהסיא, שבשבת האבל עולה א	 אי� אחר' ת' א בס"ה שפסק הרממ – �"ש

  .א לא כתב כלו	"הרמ

  

  'סעי� ג

  

  .כי הרי הוא חייב בכל המצוות, הוא יכול להיות חז� ולהוציא את הרבי	 ידי חובה, א	 אי� מי שיתפלל אלא האבל – ש"רא

  .ש"ק כראפס – מחבר

  )ג"שעו ס' עיי� ס. (כי יש בזה נחת רוח לנשמה, אפילו א	 אי� אבלי	, מצוה להתפלל במקו	 שמת ש	 מת – א"רמ

ורק א	 לא יודע יתחיל , ומצוה להתפלל ביו	 חול לפני העמוד וזה מועיל יותר מקדיש, ט"א שאבל לא מתפלל בשבת ויו"פסק הרמ ג"שעו ס' בס

  :א יש כמה תרוצי	"ע לרמ"הסתירה בי� השו בבאור. "אשרי ובא לציו�"מ

  .אביו ואמו מצווה להתפלל ועל שאר קרובי	 לא – בית הלל

א מתחיל ולא מוציא את "א� בימינו שכ, ח"יש מחלוקת בי� הסוברי	 שמצוה להתפלל לבי� אלו שטועני	 שלא יוציא את הרבי	 י – ש"ערוה

  .ש"יתפלל ג	 לדעת הרא, הרבי	

  .פלל לפני התיבהאבל מת – גשר החיי	

  .א"ג	 הספרדי	 נוהגי	 כרמ – ילקוט יוס�

  .אי� מצוה א	 הקט� פחות משנה – א"רעק

פקפק " חומות ירושלי	"וב. ואבל בשבעה לא משלח קרבנותיו, שנלמד מתשעה באב, כל שבעה ימי	 אבל לא יאמר פטו	 הקטורת וקרבנות – פתחי תשובה בש	 זכרו� יצחק

  .ר"כל עוד לא יאמר היה, קבורה שהוא דאורייתא ומתיר א� באונ� אחר, בזה

  

  'סעי� ד

  

  ...".וקינות, אבל קורא באיוב" – גמרא

  .משמע שג	 לאבל מותר לקרוא בדברי	 הרעי	 – �"רמב, ש"רא

  .לאבל החמירו ואסור לו לקרות א� באלה – תוספות
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  .ב"אסור מזה שלא כתוב במפורש שאבל מותר כמו בת – רבנו יעקב

ה "ג וה"ב בכה"י שאוסר בת"א� אנחנו סוברי	 כר, ב"ג בת"מ שמתיר בכה"אלו ה	 כר 	דברי". אבל שונה במקו	 שאינו רגיל" – ירושלמי

  .הפוסקי	 לא הזכירו ירושלמי זה כלל. וא	 היה להוט אחרי התורה מותר .באבלות

מ להגיד הלכה "וי. או להגיד הלכה לתלמידי	 מותר, כגו� לדרוש או לומר איסור והתר ואי� ש	 אלא הוא ,א	 רבי	 צריכי	 לו – רבנו ירוח	

  .וראיתי לרבותי שהיו אומרי	 ההלכה לאחר שלושה ימי	. לתלמידי	 אסור ורק לדרוש או לומר איסור והתר מותר

א� לא , � עצמווכל זה בינו לבי, ובהלכות אבלות, בקינות ובאיוב, רמיהויבשמותר לאבל לקרוא בדברי	 הרעי	 ש, �"כרמבוש "פסק כרא – מחבר

וכרבנו ירוח	 שא	 הרבי	 . וא	 טעו משיב� בשפה רפה, אלא ה	 יושבי	 ונושאי	 ונותני	 בהלכות אבלות והוא אינו שואל, ילמד ע	 אחרי	

  .מותר לומר אפילו בהלכות איסור והתר, צריכי	 לו

ויש לצר� את דברי , י התורה שלו כדי� דבר האבדמותר לו ג	 לרשו	 את חידוש, מכיו� שמותר לאבל ללמוד הלכות אבלות – ערו� השולח�

מחה בחכ	 אחד " ברכי יוס�"אבל ה, י"פ הילקו"וכ. מותר לצר� את שיטות האומרי	 שהאיסור הוא רק ביו	 הראשו�, הירושלמי שא	 להוט

  .שלמד בימי אבלו הלכות אבלות בעיו� נמר+ וכתב חידושיו על הכתב

  ?הא	 על האבל יש מצות תלמוד תורה

, "האנק דו	"כי מזה שכתוב , והוא פטור ממצות תלמוד תורה, ש שמותר לאבל ללמוד דביר	 הרעי	 זה רשות"מ – שבט יהודה, ה יהודהמט

א שבימי	 אלו האבל צרי� לשבת דומ	 "והסביר הגרשז, ה ג	 בתשעה באב"וה. מה ג	 שיש סברה שג	 דברי	 אלו אסור ללמוד. משמע לגמרי

  .ולשוב בתשובה

  .ומבר� ברכת התורה, אבל חייב בתלמוד תורה –) 'ק א"ז ס"רצה במשב 'ס( ג"פמ

ב "ח" שדי חמד"פ ה"וכ". (פאר"שאבל חייב בכל המצוות חו+ מתפילי� שנאמר בה	 , אבל חייב בתלמוד תורה לפי המבואר בסוכה – ערו� לנר

  )'כלל טו' ו' מע

  

  'סעי� ה

  

  .כי אי� אבלות לקט�, וד	אבל שיש לו בני	 קטני	 אי� לו לבטל	 מלימ – מ"הגה

ל קטני	 שה	 "א� זה דחוק שצ, ל שמדובר כשאמ	 נפטרה"ואולי י? מ ה	 אינ	 אבלי	 אלא אביה	"הרי בכ, מה החידוש, ולכאורה קשה

  .ל שאינ	 בטלי	 מלימוד	"קמ, הייתי אומר שיתבטלו, אול	 היות ויש לו שמחה מלימוד	, ל שאכ� רק האב אבל"וי. אבלי	

  .מ"ת ההגהפסק א – מחבר

ק טו מלבד תלמוד "שמ ס' + גאות בס"וצרי� שינהג כל אבלות כשיטת רי, מכא� לומדי	 שיש די� חינו� באבלות :די� חינו� קט� בדיני אבלות

ע "ע. (כ מקרעי	 לקט� משו	 עגמת נפש"כמו. שדקדק שאי� כלל די� חינו� באבלות' ק ב"שצו ס' קודות הכס� בסולא כנ. שהוא לא מבטל, תורה

  )כז' שמ ס' ס

כי חייב להשלי	 , ג משמע שבשבת מותר לחזור כל הפרשה"ס' ת' בס: שני	 מקרא ואחד תרגו	 ומשניות בכל יו	 באבל, קריאת תהלי	

א	 אומר תהלי	 בדר� תחינה  – ילקוט יוס�, גשר החיי	. יש להתיר שני	 מקרא ואחד תרגו	 לפי זהש ,	� ש"וכתב הש. פרשיותיו ע	 הצבור

  .ועדי� כ� מאשר שישב בטל ויסיח דעתו מהאבלות. יש להתיר לו, תעוררות לתשובהובקשה וה
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  השפ' ס

  

  'סעי� א

  

  .)ק טו"מו". (האנק דו	, אבל אסור בשאלת שלו	 מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל" – גמרא

  לאחר שלושי	  משבעה עד שלושי	  עד סו� שבעה' ג�מ  שלושה ימי	 ראשוני	  :גמרא

  מותר  שואל בשלו	 אחרי	  שואל אינו  אינו שואל  הוא

, וא	 שאלוהו, לא ישאלו  אחרי	

  משיב שהוא אבל

, וא	 שאלוהו, לא ישאלו

  משיב לה	

, א	 שאלוהו, לא ישאלו

  משיב לה	

  מותר

  .חדש' ואי� אחרי	 שואלי	 בשלומו כל יב, אבל באביו ואמו שואל בשלו	 אחרי	 אחר שבעה, בשאר קרובי	, א"בד – טור

שלא אומרי	 שתי קולות , אי� שואלי	 בשלומו עד שני ימי	 לאחר יו	 הכפורי	, ש"א	 מת לו מת יו	 אחד לפני רה – מאיר ר"מ בש	 הר"הגה

  .בשאלת שלו	

לכו לביתכ	 ...ע על ספסל גדול ואמר"עמד ר. ע ונכנסו כל ישראל והספידו	 הספד גדול בשעת פטירת�"מעשה ומתו בניו של ר: והתניא" – גמרא

  ".צת הגמרא שכבוד רבי	 שונהומתר? לשלו	

  .פסק את הגמרא להלכה ואת הטור – מחבר

לכו לבתיכ	 : "שלכבוד הרבי	 שבאי	 לנחמו ורוצה לומר לה	, וכגמרא, ש שאסור להרבות בדברי	"כ, מאחר שאסור בשאלת שלו	 – א"רמ

  .אלת שלו	 של היו	 אינה כמו של פע	כ ש"ואי� טע	 לזה אא, ויש מקלי	 באביו ואמו בשאלת שלו	 לאחר שלושי	. מותר" לשלו	

ג "תרצו ובפמ' ח ס"ז באו"וכתב הט. ע"כ וצ"ש התיר ג"וערוה! שלפי סברה זו צרי� להתיר לשאול בשלו	 ג	 בתו� שלושי	, קשה – �"ש

אבל בתו� , ג שכל זה לאחר שלושי	"א� מסיק הפמ, וכ� נותני	 לאבל משלוח מנות בגלל זה, פ הילקוט יוס� להקל"וכ, שנוהגי	 להקל

  .בי� באביו ואמו ובי� בשאר מתי	, שלושי	 אסור

  

  'סעי� ב

  

, שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומי	, לאחר שלושי	 יו	. ואינו שואל בשלומו, מדבר עמו תנחומי	, המוצא חברו אבל תו� שלושי	" – גמרא

מצאו . אינו נכנס לביתו לדבר עמו תנחומי	, ה אשתו ונשא אחרתמת. 'תתנח	'אבל אומר לו , שאינו אומר לו ש	 המת, אבל מדבר עמו מ� הצד

  ".תתנח	 בשפה רפה ובכובד ראש: בשוק אומר לו

  .רגלי	) 'לגירסת המחבר ג(מדבר עמו תנחומי	 עד שיעברו שני , מתה אשתו ולא נשא אחרת – �"רמב

  .חדש מדבר עמו מהצד' ולאחר יב, חדש' י	 כל יבוהוסי� שעל אביו ואמו מדבר עמו תנחומ, � להלכה"פסק את הגמרא והרמב – מחבר

  

  'סעי� ג

  

ושאל בהו� , וחמא תמ� אבליא בשבתא, רבי אושעיה רבה אזיל לחד אתר, שואלי	, מקו	 שנהגו להיות שואלי	 בשלו	 אבלי	 בשבת – ירושלמי

  ".אבל שלו	 עליכ	 כמנהג מקומי, ואמר איני יודע מנהג מקומכ	

  .כי אחרת זו אבלות בפרהסיא, בתאבל נות� שלו	 בש – 	"רמב

  .	"פסק את הירושלמי להלכה וכרמב – מחבר

 לאבל במקו	 שנהגו לשאו. ואפילו בשבת במקו	 שנהגו שלא לשאול לשלומו בשבת, חדש' אסור לשלוח מנות לאבל על אביו ואמו כל יב – א"רמ

  .א"ש עוד במג"וע, תרצו' סג ב"ז והפמ"ש בש	 הט"א מ"ועיי� לעיל בס .מותר לשלוח מנות, לשלו	 בשבת

  .חדש על אביו ואמו' וכל יב, אבל לא יכול להזמי� אחרי	 או להזדמ� ע	 אחרי	 בתו� שלושי	 יו	 – ח בש	 רבנו יהודה"ז בש	 הב"ט
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  שפו' ס

  

כל עטיפה שאינה : ואמר שמואל. ע מחייבי"מכלל שלכו', לא תעטה על שפ	'מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל , אבל חייב בעטיפת הראש" – גמרא

  )היינו שיכסה ראשו". (כעטיפת הישמעאלי	 אינה עטיפה

  .עטיפת הישמעאלי	 היא עד הא� – רב האי

  .בטלית או בסודר – רב מתתיה ?במה מתעטפי	

ראשו הרי זה מגלה , באו אחרי	 לנחמו, מכסה ראשו, יצא חו+ לשורה, בא לעמוד בשורה מגלה ראשו, נסת	 הגולל מכסה ראשו" – אבל רבתי

  ".ופוטר�

  .מכא� שלכבוד המנחמי	 מוריד העטיפה – �"רמב

  .פ הדרכי משה"וכ, מפני שמביא לידי שחוק גדול מ� הגויי	 ועבדי	 ושפחות שבינינו, במקומו לא נהגו בעטיפת הראש – מ"הגה

וכשבאי	 לנחמו ). א�(ראש החוט	  ויחזור קצת על פיו או על, שאבל חייב לכסות ראשו בטלית או בסודר, �"פסק את הגמרא וכרמב – מחבר

  .מגלה ראשו לכבוד	

  .ואי� להחמיר במה שלא נהגו אבותינו, שלא נהגו כיו	 בעטיפת הראש כלל, מ"פסק כדבריו בד – א"רמ

 .שאי� אבלות בפרהסיא בשבת, ובשבת יעשה זאת בצנעא ולא בפרהסיא, אבל ימשו� את כובעו למטה עד לעיניי	 כל שבעה – �"ש, ז"ט, ח"ב

  )רוקח(
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  שפז' ס

  

  .)ק טו"מו". (שיהפו� ראש המטה למטה ורגליה למעלה, חייב בכפית המטה אבל" – גמרא

העקר שהמטה תהיה . יצא, וש	 עליה שלוש או ארבע מצעות, ג ספסלי	 או אבני	 שהיא גבוהה מהאר+"אפילו נתנה ע – � בש	 אבל רבתי"רמב

  .הפוכה

יהפכו כל , דמות דיוקנו נתתי בכ	 ובעוונותיכ	 הפכתיה, כדתני בר קפרא"אלא הטע	 , י שיצטעראי� טע	 המטה כד ?מדוע כופי	 את המטה

  .)ק כא"פ מו"ע". (מיטת� עליה

  ?הא	 צרי� לישו� על מטה כפויה

  .יצא ידי חובת כפית המטה, יש� על האר+לכ� א	 הפ� מיטתו ו – ש"ריב, ד"ראב, ש"רא, �"רמב

  .כמו בתפילי� שלא מניח	 ביו	 הראשו� ,ביו	 הראשו� ות את המטה ולישו� עליהלכפ אלא צרי�, אינו יוצא – 	"רמב

  ".וישבו את	 לאר+: "שנאמר, וג	 המנחמי	, אבל כל היו	 יושב על הקרקע, מ בשעת שינה או אכילה שנמצא על מטה כפויה"ה – �"רמב

, ד"ופרש ראב. .)ק כז"מו( "את כל המטות שיש לו בבית אלא ג	, וצרי� לכפות לא רק את מטתו" – גמרא ?הא	 צרי� לכפות את כל המטות

  .שאלו מטות אשתו ובניו

  ?מה הדי� במיטות אכסנאי	

  .מחזיר מיטתו וזוקפ�, וכשחוזר האכסנאי, כופה ג	 את מטתו – �"רמב. היות וה� מיוחדות לאכסנאי	, אות� האינו כופ – ד"ראב, ש"רא

  

  ?מה הדי� כיו	

  ".שמא יאמרו חרש הוא, פההדר בפונדק אינו כו" – גמרא

ולא יהיה , וג	 בגלל שהמטות שלנו שונות, לפי שדרי� בי� הגויי	 ויוצאי	 ונכנסי	 לבתיה	, ז סמכו באשכנז לא לכפות המטות"ע – ש"רא, ג"סמ

  .ניכר א	 נהפו� אות�

  

וכ� , אבל כל היו	 יושב על הקרקע, כפויה � שבשעת שינה ואכילה יושב על מטה"וכרמב, פסק את הגמרא לעיל שאבל חייב בכפית המטה – מחבר

ואי� מיטותינו עשויות כמיטותיה	 כדי שיהיה , הגויי	 שאנחנו מכשפי	שלא יחשבו , הגי	 להפו� את המטותש שכיו	 לא נו"וכ� כרא. המנחמי	

  .ניכר בכפיה

די� כפית המטה שיי� כשיושבי	 עליה בעודה  – �תרו� ערו� השולח? ומדוע לא נתחייב בכפית המטה, הרי טע	 זה לא שיי� כיו	, ולכאורה קשה

לא שיי� , וג	 א	 ישנ� מיטות בודדות כאלו. ובזמנינו שאי� אפשרות לשבת על המטה כשהיא כפויה לא שיי� די� זה, בשעת שינה ואכילה כפויה

  .ולכ� מיטה זו בטלה ברוב, די� זה אצל רוב הציבור

ג האר+ וא	 הוא זק� או חולה מותר "וכ� צרי� האבל לשבת ע, כי מסתמא האבל מוחל לה	, פסלכיו	 נהוג שהמנחמי	 יושבי	 על ס – �"ש, ז"ט

  .וכשיש� יש� על הקרקע, ויכול ללכת ולעמוד כשהמנחמי	 לא אצלו .וכ� חייב לישו� על האר+, לו להניח כר או כסת מתחתיו

  פתחי תשובה

  .א החמיר"א� המג, סא או ספסלבסעודה מפסקת בערב יו	 כיפור יכול לשבת על כ – דברי יוס� .1

 .אחרת יבוא להתיר דת, ג קרקע"א� בשאלת יעב+ פסק לישו� ע, ג קרקע והפני	 מאירות חולק"� אבל יש� ע"בזמ� הזה לפי הש .2

  

  .ואי� מחמירי	 לישו� על הקרקע, ג כר"המנהג כיו	 להקל ולשבת על כסא נמו� או ע – גשר החיי	

ורק יש נוהגי	 להסיר ממטה זו את הכרי	 ואת , א� כיו	 ג	 די� זה לא נוהג יותר. מיטה שהאבל יש� בהנוהגי	 לכפות רק את ה – מעבר יבוק

  .וכ� יש נוהגי	 להפו� את המראות שבבית. הכסתות ולכסותה בכסוי בלבד בימי האבלות

  

  :ית מיטהמוכיח הרב מבריסק שיש שני דיני	 בכפ? למה. שרק ביו	 הראשו� יש� על מיטה כפויה 	 משמע"מהרמב

  .ימי האבלות 7וזה תק� בכל , אסור שמיטתו של האבל תהיה זקופה .1

וזה מפני שלדעת , וכ� האבל מראה שכפה את מיטתו לש	 אבלות, ובזה די בישיבה עליה ביו	 הראשו�, כפית המיטה צריכה מעשה .2

כלומר , שלא קיי	 כפית המיטה...ח"צא יג קרקע לא י"יוחנ� בגמרא שא	 ישב ע' לכ� אומר ר. 	 אבלות יו	 ראשו� מדאורייתא"הרמב

  .לא כפה את מיטתו לש	 אבלות
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  חפש' ס

  

  'סעי� א

  

  ".ע אסור"מכלל דלכו, "פאר� חבוש עלי�"מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל , אסור להניח תפילי�אבל " – גמרא

וא	 באו פני	 חדשות אינו . משלישי ואיל� ושלישי בכלל מותר להניח תפילי�, אבל לשוה ימי	 הראשוני	 אסור להניח תפילי�: ר"ת" – גמרא

וא	 באו , משני ואיל� ושני בכלל מותר להניח תפילי�, אבל שני ימי	 הראשוני	 אסור להניח תפילי�: י יהושע אומררב. אליעזר' דברי ר, חול+

א	 ביו	 השני חול+ כיו� שבאו פני	 , לעולא: איבעיא להו. יהושע בהנחה' וכר, אליעזר בחליצה' הלכה כר: אמר עולא. פני	 חדשות חול+

ואחריתה : דכתיב, משו	 דעיקר מררא חד יומא, יהושע' וטעמא דר. ואפילו באו פני	 חדשות, אינו חול+ואסיק רבא כיו� שהניח שוב ? חדשות

  .)ק טו"מו". (כיו	 מר

א שאינו מניח תפילי� רק "וי. �"� והרמב"וכ� כתבו הרי, ואי� צרי� להמתי� לקימת מנחמיו, מותק ביו	 השני ללובש	 מיד בהנ+ החמה –ש "רא

  .המנחמי	 מאצלואחר שיתפללו ויעמדו 

, כי דוקא תפילי� נקראי	 פאר, וזה טעות, שג	 בציצית אינו הול� ואינו מתעט� בטלית ביו	 הראשו�, יש שטעו לומר – דרכי משה בש	 מרדכי

  .כי חייב בכל המצוות כול�, ולכ� חייב להתעט� בטלית ובציצית, ולא טלית

  .וביו	 השני מותר מיד בנ+ החמה, ו�שאבל לא מניח תפילי� ביו	 הראש, פסק את הגמרא – מחבר

  .ביו	 השני מותר אפילו קוד	 הנ+ החמה – ח"ב

  .שיו	 שמועה כיו	 קבורה, כ אינו מניח תפילי�"ביו	 שמועה קרובה ג – �"ש, ז"ט

ט נהג דברי	 "כי כבר ביו, ט מניח"ביו	 שלאחר יו, ט"וא	 מת לו מת ונקבר ביו. א� שמת אתמול, היו	 שאסור הוא יו	 הקבורה – א"רעק

  .ט שני נחשב למני� שבעה"ל שיו"ש בחו"וכ, ט"בצנעא ביו

  פתחי תשובה

' ס(ב "י והמ"פ הברכ"וכ .שביו	 קבורה לא מניח, א חולקי	"ר והרעק"א� הדגמ, חייב בתפילי� אפילו ביו	 הראשו�, א	 יו	 המיתה אינו יו	 הקבורה – �"מהריט .1

  .כהובחיי אד	 הכריע להניח בלא בר, )ק טז"לח ס

תב ' ז בס"ומדברי הט. יש להסתפק א	 לעני� תפילי� נחשב כיו	 ראשו� או לא, שאותו יו	 לא עולה לא למני� שבעה ומונה שבעה ממחרת, א	 שמע אחר שהתפלל ערבית .2

  .מ יניח בלא ברכה ויכס	"ובכ. ויש חולקי	. כ חייב בתפילי�"וא, היינו שעולה לכא� ולכא�, משמע להחמיר אמרינ�

  

  'סעי� ב

  

לא , אבל בשעת הספד ובכי, הלכ� מנח לה	 בישוב הדעת. מבעי ליה לאבל לאותובי דעתיה ולכווני ביה לתפילי� שלא יסיח דעתו מה	 – �"רמב

  .מנח להו

  .�"פסק כרמב – מחבר
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  שפט' ס

  

  'סעי� א

  

, לי נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמ�וישלח יואב תקועה ויקח מש	 אשה חכמה ויאמר אליה התאב: דכתיב, אבל אסור בתכבוסת" – גמרא

  .)ק טו"מו". (והיית כאשה זה ימי	 רבי	 מתאבלת על מת

אבל אסור בתכבוסת  ,א"ז: ואמר רב חסדא. אבל לא בנתר ולא בחול, במי	: אמר רב חסדא. תכפוהו אבליו מכבס כסותו במי	: תניא" – גמרא

  .סה אסור לאבל כל שבעהשכל כבי, פ שאינו גהו+"ואע:) ק יז"מו". (כל שבעה

, א	 רצה לספר ולכבס ערב הרגל, שמונה ימי	 קוד	 הרגל...הקובר את מתו: "פ ברייתא בשמחות"ע. (מיד לאחר שבעה מותר – �"רמב, 	"רמב

  ")לא סיפר ולא כיבס ערב הרגל אסור עד שישלמו שלושי	 יו	, הרשות בידו

  .אסור כל שלושי	 יו	 – א"תוספות בש	 ריב

, שחלוק מותר ללבוש מיד אחר שבעה, ק"והוסי� עוד הסמ. מ"פ הד"וכ� עיקר וכ, והגי	 שאד	 אחר לובשו תחילה ואז מותר לאבלנ – ק"סמ

  .בדבר והעול	 נהגו איסור

  .אסור אפילו ג	 את הסדיני	 והמצעי	 של המטה וכ� להציע את המטה במצעי	 מכובסי	 – ד"ש בש	 ראב"רא

  .לכבס ג	 מטפחות הידיי	 אסור – �"רמב

ל שאסור בלבישת בגדי	 "ואצ .כי זה איסור שהוא לא רק במלאכה אלא ג	 בלבישה, כ� אסור ללבוש את המכובסי	, כש	 אסור לכבס – �"רמב

  .חדשי	

כ אסור לו ללבוש בגדי	 "� שכ"וכרמב, ולאחר שבעה מותר, פסק את הגמרא שאבל אסור לכבס כסותו כל שבעה ואפילו במי	 לבד – מחבר

  .ולהציע מכובסי	 וכ� מטפחות הידיי	, ולכבס מצעי	 וסדיני	 ש בגדי	 חדשי	ול שאסור ללב"ואצ. 	מכובסי

ואז האבל , ונוהגי	 לאחר שבעה שאד	 אחר לובשו שעה אחת תחילה. א"העול	 נהגו לאסור כמו ריב ,פ שלאחר שבעה מותר לכבס"אע – א"רמ

  .מותר וכ� המנהג וכ� עיקר

  .א שאי� בזה משו	 תענוג אלא משו	 זעה"ויש להקל לכתחילה אפילו לריב, כי אנשי	 קצי	 בזה, בלי לתת לאחר בכתנת מותר – ערו� השולח�

  .צ ללובשו אחר תחילה"וא, אבל מה שמכובס במי	 מותר, מה שאסור לאחר שבעה זה המכובס בנתר ובחול – �"ש, ח"ב

  .פשוט שלכבוד שבת פורס מפת שולח� מכובסת – ז"ט

  

אי . כי תניא הכא בשתכפוהו אבליו, אמר רב שילא? והתניא אסורי	. מותרי	 בימי	 אבלו, כל אלו שאמרו מותרי	 לגלח במועד :ר"ת" – גמרא

הא ? ומכבס כסותו במי	, הכביד שערו מקל בתער, תכפוהו אבליו זה אחר זה: דתניא, כולי עלמא נמי, "כל אלו"מאי איריא , בתכפוהו אבליו

  ".וילפינ� די� כיבוס מגילוח, אבל אסור בתכבוסת: א"אמר רב חסדא ז. במי	 ולא בנתר, בתער ולא במספריי	: אמר רב חסדא: איתמר עלה

בא ממדינת הי	 מלהרויח ולא היה לו , יוצא מבית השביה(משתכפוהו אבליו וארע לו אחד מהמקרי	 שמותר לגלח עליה	 במועד , לכ� – מחבר

מותר לגלח במספריי	 ולכבס בנתר ובורית ובלבד שיעשה זאת בצנעא , )והותר 	והנשאל לחכ, כמי	ומנודה שהתירו לו ח, פנאי לכבס או לגלח

ואבל רגיל שארע לו מהמקרי	 , ומי שתכפוהו אבליו א� לא נמצא ברשימה זו מכבס במי	 ולא בנתר ומגלח בתער ולא במספריי	. בתו� ביתו

  .הה	 אינו מותר בגילוח וכיבוס

  פתחי תשובה

  .י שאחר ילבשו קוד	 שעה אחת"א� בתו� שבעה ע, מי שתכפוהו אבליו מותר ללבוש בשבת בגד שכובס באפר ומי	 – פני	 מאירות .1

  .שמה שאסרו הוא לתענוג ובדיוק כמו רחיצה, שמותר לכבס א� בתו� שבעה' ברור ופשוט שא	 יש לו כני	 וכד – לחמי תודה .2

  

  'סעי� ב

  

  .י	 שמת אביה	מותר לגדול לספר או לכבס בגדי קטנ – מרדכי

  .שפד שמותר לו ג	 ללמד תורה לבניו ולבנותיו הקטני	' ע לעיל בס"וע. פסק את המרדכי להלכה רק לעניי� כיבוס – מחבר

  

  'סעי� ג

  

  .פ שאי� בה	 גזרת שלושי	"אע, קרוב בעיני לומר שאסור בכלי	 חדשי	 צבועי	 ובישני	 מכובסי	 היוצאי	 מתחת המכבש תו� שבעה – �"רמב

  .�"פסק כרמב – מחבר

כ נות� לאד	 "אא, וחדשי	 אסורי	 כל השנה. מותר ללבש	 אחר ארבעה שבועות, א	 יש לו בגדי שבת ישני	, אד	 שאבל על אביו ואמו – כלבו

  .אלא שלא נהגו כ�, ה� ללבוש וה� לעשות חדשי	, והכל מותר לאחר ארבעה שבועות, אחר ללבש	 שניי	 או שלושה ימי	

  )בי� בחדשי	 ובי� בישני	(חדש באביו ואמו ' אול	 למעשה נהגו איסור כל יב, כלבומביא את ה – א"רמ
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שבגדי שבת , פ בילקוט יוס�"וכ. אבל לא את הכתנת, בשבת נוהגי	 להקל ללבוש בגדי שבת אפילו תו� שבעה שהוא בפרהסיא – גשר החיי	

  .מותרי	 אפילו מכובסי	 ומגוהצי	

ט בתו� שלושי	 "אבל לא של יו, שיכולה ללבוש בגדי שבת, ט"ר לאשה יולדת שבאה לבית הכנסת כמנהג ארצ	 ובשבילה זה כמו יוהתי – פתחי תשובה בש	 פני	 מאירות

  ".הוא כרגל" שהשמחה במעונו"כי כיו� שמברכי	 ש	 , מותר לה ללבוש בגדי שבת, הב�פדיו� אשה שיש לה כ לגבי "וכמו, כ לא צרי� לשנות מקומה"וכמו. יו	

  

  'סעי� ד

  

� שג	 בכיבוס לבד יש בעיה של עשית מלאכה שאסור בימי "אול	 אומר הרמב, יש שרצו להתיר לכבס תו� שבעה ולהניח לאחר שבעה – �"במר

אול	 לגה+ , פ שאסור לו ללבשו בגד מגוה+ כל שלושי	"אע, ולאחר שבעה. וא	 היה כסות שלו אצל אחרי	 בקיבולת מכבסי	 אותו כדרכו. אבלו

  .עצמו ובי� לאחרי	 מותרולהניח בי� ל

כי ש	 הגזרה היא שלא יעשו מלאכה שאינה , ז משבוע של תשעה באב שאסרו"אי� להקשות ע, � לגה+ לאחר שבעה"מה שהתיר הרמב – בית יוס�

ולי� כלי	 מותר לה: "וכתוב מפורש באבל רבתי, ב חמור משלושי	 של אבלותאועוד ששבוע שחל בו תשעה ב, ויבואו לידי חשד או תקלה, צריכה

  .לגיהו+ תו� שלושי	 יו	

כ כביסתו בקבלנות אצל אחר שמכבס כדרכו כמו "אא, י אחרי	"י עצמו ובי� ע"בי� ע, � שתו� שבעה אסור לכבס ולהניח"פסק את הרמב – מחבר

  .שאר מלאכות בתלוש שביד אחרי	 שמותר בקבלות

  

  'סעי� ה

  

רבי . לא אסרו אלא בחדשי	 בלבד: רבי אומר, י	 אחד בישני	 היוצאי	 תחת המכבשאחד בכלי	 חדש. כל שלושי	 יו	 לגיהו+: תניא" – גמרא

  .לא אסרו אלא בחדשי	 ולבני	: אלעזר ברבי שמעו� אומר

  .נתר ובורית, אפר, מי	 – נמוקי יוס�. החלקה על האב� – רבנו האי? מהו גיהו+

  .שמעו�' אלעזר בר' צא בזמ� אבלותו בבגד אדו	 חדש כרכי ראינו שרבא י, אלעזר ברבי שמעו�' הלכה כר – �"רמב, ש"רא, �"רי

פ "ולכ� התיר ללבוש חלוק פשת� שיצא מיד התגר אע, כ נתנ	 תחת המכבש אחר הגיהו+"אא, ג	 בחדשי	 לבני	 מגוהצי	 מותרי	 – ד"ראב

ת� לחייט או במקרה שקוד	 תפרו ורק טלית וסדי	 שאי� דר� לת. מותר, בגלל שהחייט לא מקפיד ויוצאת לכא� ולכא�, שכבשה תחת המכבש

לכ� ג	 חדשי	 שלא ! הרי כל הדי� של מכבש זה רק בישני	 וכ� הוזכר בגמרא, � הקשה עליו"והרמב. יהיה אסור, כ נתנ	 תחת המכבש"ורק אח

  .רק א	 עברו תחת המכבש, וישני	 אסור, ש"	 והרא"וכ� כתבו הרמב, נכבשו במכבש אסורי	

  

אול	 פה , ושזה דוקא לגה+ ולהניח, באב אי� בה	 גזרת גיהו+' כ למרות שבט"ני	 וחדשי	 יש בה	 גזרת גיהו+ גכלי פשת� לב – �"רמב, ש"רא

  .ה כלי פשת�"כ ה"א, האיסור הוא בלבישה

  .כלי פשת� אי� בה	 גזרת גיהו+ – 	"רמב

  ".של ראש ובכובע', מותר בפונדא ובפסקיא וכו: "וכ� באבל רבתי, אי� גזרת גיהו+ בכובע – רבנו ירוח	

  

  ".חדש' באביו ואמו כל יב, על כל המתי	 אסור בגהו+ ותספורת כל שלושי	" – ירושלמי

  )בתלמוד הבבלי לא מוזכר חילוק בגהו+ בי� אביו ואמו לשאר קרובי	". (עד שיגיע הרגל ויגערו בו חבריו" – אבל רבתי

ולכ� באבל על אביו ואמו אסור , שלומדי	 גיהו+ מתספורת, באבל רבתינסמו� על הירושלמי והברייתא , פ שהבבלי לא חילק"אע – �"רמב, ש"רא

  .ריו שילבש בגדי	 המגוהצי	 לכבוד הרגלבויגערו בו ח, בגיהו+ עד שיגיע הרגל אחרי שלושי	 יו	

ואפילו הוא , וחדשוהוא שיהיה לב� , שכל שלושי	 יו	 אסור ללבוש בגד מגוה+ או להציע תחתיו, ש"� וכרא"מרא לעיל וכריגפסק את ה – מחבר

  .שעל אביו ואמו אסור עד שיגיע הרגל לאחר שלושי	 ויגערו בו חבריו, וכירושלמי וכברייתא באבל רבתי, של פשת�

ערה אלא שרגל לא מבטל כמו שג, ע לאו דוקא נקט"אומר שהשו" תשובה מאהבה"א� , רגל+גערה+שלושי	: משמע לכאורה שצרי� שלושה דברי	 באביו ואמו – פתחי תשובה

  .שלושי	 וגערה, שצרי� שיגיע הרגל, פסק כפשט המחבר הילקוט יוס� .ואז או רגל או גערה, לא מבטלת אלא לאחר שלושי	

  

  'סעי� ו

  

ח שגיהו+ שלנו ככיבוס "ולא כבס, לדעה השניה כיבוס שלנו הוא גיהו+ שלה	. (א כיבוס בנתר ובורית"א שזה החלקה על אב� וי"גיהו+ י – מחבר

  ).שלה	

  

  'י� זסע

  

  .ולא אמרו שלושי	 לגיהו+ אלא ללבוש, � לעיל שאחר שבעה מותר לגה+ בי� לעצמו ובי� לאחרי	"פסק כרמב – מחבר
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  'סעי� ח

  

  .ולא צרי� להמתי� לסו� שלושי	, הכל מותר לאחר שבעה, אנו שגיהו+ שלנו ככיבוס שלה	 – טור

  .שמעו�' אלעזר בר' משמע שהיה מחמיר כר, פ שרבא בבבל"אע – ג"סמ

  )ש"א יש להחמיר ג	 בכיבוס שלה	 שהוא גיהו+ שלנו כל שלושי	 ע"א בס"פ הרמ"וע. (פסק כטור – מחבר

  

  .הויש להקל באבל על אביו ואמו שמותר לאחר שלושי	 אפילו קוד	 הרגל או גער, שכיו	 אי� איסור גיהו+, �"משמע מהפרישה ומהש

והגהו+ ). א"כרמ(א� שמדינא מותר , וכיו	 נהגו לא ללבוש מכובסי	 בנתר, )י מגה+"ע(תו� שלושי	 אסור ללבוש בגדי	 מגוהצי	  – גשר החיי	

  .ומקלי	 כשלבש	 אחר קוד	, אבל בגדי	 חדשי	 צבועי	 מחדש מחמירי	, שלנו מקלי	 לאחר שלושי	

א� שאר בגדי	 אפילו חדשי	 , ועל אביו ואמו עד שיגיע הרגל לאחר שלושי	, ל שלושי	 יו	דוקא בגד לב� וחדש נאסר ללבוש כ – ילקוט יוס�

ובאביו , ויש נוהגי	 לא ללבוש בגדי	 חדשי	 כל שלושי	, "שהחיינו"ויכול לבר� , מותר ללבוש מיד אחר השבעה אפילו באבלות על אביו ואמו

  .חודש' ואמו יב
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  שצ' ס

  

  'סעי� א

  

  :)ק יד"מו". (ע חייבי	"מכלל שלכו, "ראשיכ	 אל תפרעו: "מדאמר רחמנא לבני אהר�, ספורתאבל אסור בת" – גמרא

  ".אסור בנטילת שער אחד ראשו ואחד כל שער שבו" – אבל רבתי

 ושמואל. וא	 ביקשו ממנו שפה היה מתיר הל	, זוג בא מחמת� לפני רבי וביקשו ממנו צפרני	 והתיר לה	, אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא

  ".שפה מזוית לזוית, אמר אביטול ספרא משמיה דרב ספרא. א� שפה ביקשו והתיר לה	: אמר

: רבי חייא בר אשי בש	 רב: ואית תניי תני ברגל אסור ובאבל מותר, ובאבל אסור, אית תניי תני ברגל מותר, שפה ונטילת צפרני	" – ירושלמי

  ".הלכה כדברי מי שמקל באבל, שמיה דרברבי שמעו� בר רב מ, רבי יעקב בר אחא. הלכה כמקל תמיד

  

  די� שער השפה והצדדי	

מדברי	 במועד ולא , ודברי הגמרא לעיל שרבי התיר, מ מותר"פ שבחוה"אע, אסור ליטול שער השפה והצדדי	 כל שלושי	 יו	 – ד"ראב, 	"רמב

  .באבלות

  .ולאחר שבעה מותר בשפה שמעכבת את האכילה, תו� שבעה אסור – � גאות"רי

שמשמע שער שפה שמעכב את האכילה מותר אפילו תו� , וראיה מירושלמי לעיל, א	 זה מעכב את האכילה אפילו תו� שבעה מותר – �"ברמ

  .וא	 לא מעכב עד שלושי	 אסור, שבעה

והצדדי	  ששער של השפה, + גאות"וכרי, ואחד כל שער שבו, שאבל אסור לגלח שערו אחד שער ראשו ואחד שער זקנו, פסק כגמרא – מחבר

  .תו� שבעה אסור ולאחר שבעה מותר, שמעכב את האכילה

, + גאות"אי� פסק כמחבר הרי ,עוד יותר ותמהובאר הגולה � "והש. � שא	 מעכב אפילו תו� שבעה מותר בגלל הירושלמי"פסק כרמב – א"גר

  .ד שאסור לחלוטי� כל שלושי	 יו	"	 וכראב"י כתב שהלכה כרמב"שהרי בב

א	 צרי� מאוד , שמותר לשי	 תחבושת תו� שלושי	, ובחמודי דניאל כתב .אסור בתספורת, והאבל סנדק או מוהל, שא	 ארע לאבל ברית מילהי "ב הנובכת – פתחי תשובה

  .מ שמותר"ה בחוה"וה, פ שצרי� לגלח שערו בשביל כ�"אע, בראשו

  

  'סעי� ב

  

  ".אחד המגלח ואחד המתגלח, ראשו הרי זה משלי	, ישב לגלח ואמרו לו מת אביו" – ירושלמי, אבל רבתי

  .זה דוקא כשאי� ספר אחר בעיר, ומה שהספר מסיי	 כשמת לו מת, הטע	 הוא משו	 שגדול כבוד הבריות – מרדכי

  .פסק את הברייתא וכירושלמי וכמרדכי – מחבר

  

  'סעי� ג

  

אי . כי תניא הכא בשתכפוהו אבליו, אמר רב שילא? והתניא אסורי	. מותרי	 בימי	 אבלו, כל אלו שאמרו מותרי	 לגלח במועד: ר"ת" – גמרא

הא ? ומכבס כסותו במי	, הכביד שערו מקל בתער, תכפוהו אבליו זה אחר זה: דתניא, כולי עלמא נמי, "כל אלו"מאי איריא , בתכפוהו אבליו

 ".וילפינ� די� כיבוס מגילוח, בוסתאבל אסור בתכ: א"אמר רב חסדא ז. במי	 ולא בנתר, בתער ולא במספריי	: אמר רב חסדא: איתמר עלה

  :)ק יז"מו(

  )א לגבי כיבוס"שפט ס' ע לעיל ס"ע: (לכ� – מחבר

בא ממדינת הי	 מלהרויח ולא היה לו פנאי לכבס , יוצא מבית השביה(מי שתכפוהו אבליו וארע לו אחד מהמקרי	 שמותר לגלח עליה	 במועד 

ובלבד שיעשה זאת בצנעא בתו� , מותר לגלח בתער או במספריי	 אפילו תו� שבעה, )הותרו 	והנשאל לחכ, ומנודה שהתירו לו חכמי	, או לגלח

  .ביתו

  .מגלח בתער ולא במספריי	, א� לא נמצא ברשימה זו, מי שתכפוהו אבליו זה אחר זה

  .אינו מותר בגילוח, אבל רגיל שארע לו מהמקרי	 הה	

  

  'סעי� ד

  

  :)ק כב"מו". (חבריועל אביו ואמו עד שיגערו בו  ,על כל המתי	 מגלח לאחר שלושי	 יו	" – גמרא

  .]הרב לא פרשו כ�' א� בתוס, כי יו	 שבעה עולה לכא� ולכא�', ט שאפשר לגלח כבר ביו	 כט"ר יו"הביאו בש	 הר –:) ק יט"מו( תוספות[
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על כל מתי	 : "� מהירושלמי"מביא הרמבוראיה לכ� . חבריולא מועיל אלא עד שיגערו בו , אפילו פגע בו הרגל לאחר שלושי	 – ש"רא, 	"רמב

כ "ואעפ, חדש בלא רגל' א ליב"כי א, משמע שרגל לא מפסיק כלו	 באבלות". חדש' באביו ואמו עד יב, נכנס לבית המשתה לאחר שלושי	 יו	

  .קבעו חכמי	אלא עד שיגיע הזמ� ש, מ שרגל מפסיק כלו	 באבלות אביו ואמו בי� בשמחה ובי� בתספורת ובגיהו+"ש. אינו מפסיק

היינו שלושי	 , שכתב שעל אביו ואמו מגדל פרע, �"וכ� משמע שמהרי, הרגל מועיל לבטל את הגערה, א	 עברו שלושי	 יו	 ובא הרגל – ק"סמ

  .כ רגל יכול להפסיק"ואח, יו	

  .מ חייב שלושי	 יו	"ומ, וגערה מועילה לפני שגדל פרע, א	 גדל פרע לא צרי� גערה – 	"רמב

  

  ?גערהמהו שיעור 

  .חודש אחד – אור זרוע. חודשיי	 – כלבו. שלושה חדשי	 – אגודה

  .זה מנהג ולא מ� הדי� ,חדש' מה שהוזכר באביו ואמו לא לגלח יב – ל"מהרי

  

, שזה שיעור גערה, והדגיש הברכי יוס� .ובאביו ואמו עד שיגערו בו חבריו, פסק את הגמרא שעל כל המתי	 מגלח לאחר שלושי	 יו	 – מחבר

  .לא הכוונה שיגערו בו ממשו

ונוהגי	 לא לספר על , ושיעור גערה שלושה חדשי	 כאגודה, � שרגל לא מועיל א	 פגע בו קוד	 שיגערו בו חבריו"ש וכרמב"פסק כרא – א"רמ

  .	 ומתנוול ביניה	 בשערותיו"כ שערו מכביד או שהול� בי� העכו"אא, חדש' אביו ואמו יב

  .וא	 לא היתה גערה אז ימתי� שלושה חודשי	, ועיל אחר שלושי	 יו	גערה מפורשת ת –) תקמח' ס( ב"מ

  פתחי תשובה

י רצה להתיר בגערו בו חבריו ערב הרגל א� בתו� "והנוב. ה שאי� הרגל וגערה מועיל א	 פגעו קוד	 שלושי	"וה, א צרי� גערה ורגל א� רגל לבד לא מועיל"לפי הרמ .1

  .דבריו ודחה, ובתשובה מאהבה חלק עליו, שי	 יו	שלו

מגלח , בתמוז' כ בא יז"וא	 מת אביו ואח. אבל במגלחי זקנ	 שלושי	 יו	, מדובר רק במגלחי	 את ראש	, מה שאמרו שיעור גערה שלושה חדשי	 – נודע ביהודה .2

  .בתמוז כי אסור היה לו קוד	' חדשי	 מספר כדרכו לאחר יז' ואחרי ג, באופ� שלא יהיה ראוי לגער' ביח

  .ויש מחמירי	 מזמ� תחילת האבלות, שלושה חודשי	 הוא מזמ� התספורת האחרונה שיעור – גשר החיי	

  

 �  'הסעי

  

  ".שבעה אחראשה מותרת בנטילת שער " – אבל רבתי

ומה במקו	 , קל וחומר: אמר רב חסדא. שלושי	 יו	? וכמה איבול, מפני האיבול, כל הנשי	 יתארסו חו+ מ� האלמנה: רבי יוסי אומר" – גמרא

  !".אינו די� שמותר ליארס, שלושי	 יו	 של איבול שמותר לכבס, ספר ולכבס מותר ליארסשאסור ל

י לא "הרי רש, ועוד? אי� תהיה מותרת בכל גזרות שלושי	, � הקשה עליו"הרמב. מ אשה מותרת בנטילת שער לאחר שבעה"ש – 	"רמב, �"רי

כי די� , לאשה לגה+ אחר שבעה כדי שלא תתגנה על בעלה וזה לא שיי� שלפי זה נתיר, ועוד! ו רק מכיבוס"משמע שהק, "לספר"גורס בגמרא 

  ?גיהו+ נלמד מהאשה התקועית של יואב

כי כל השנה לא רגילות בזה ואי� , פר בראש אסור כל שלושי	 כמו האישאבל להסת, היינו של מטה, שנטילת שער שמותרת בה, �"לכ� פרש הרמב

  .עניי� להתיר לה� עכשיו

  .אוסרי	 לגמרי – ש"רא, תוספות, י"רש

� שאשה מותרת בנטילת שער לאחר שבעה"פסק כרי – מחבר.  

ש שה	 "� והרא"ש שיש לפסוק כדעת הרמב"וכ, מ כא� הלכה כרבי	"מ, ג שהלכה כדברי המקל באבל"ואע .יש אוסרי	 וכ� עיקר – א"רמ

  )דרכי משה. (בתראי

  

  'סעי� ו

  

  .שאי� כא� לא תענוג ולא שמחה, אשו תו� שבעהמותר לסרוק ר – י והמפרשי	"רבנו ירוח	 בש	 רש

  .מותר לסרוק לאחר שבעה – ק"סמ

  .משו	 רחיצה, לסרוק מותר ולחפו� אסור – דרכי משה. אסור לסרוק ולחפו� כל שלושי	 יו	 – א במרדכי"י, מ"הגה

  .כדברי המקל באבל, פסק כרבנו ירוח	 שמותר אפילו תו� שבעה – מחבר

  .ח"פ הב"וכ, ה לסרוק ולא לאישז התיר רק לאש"האו – �"ש

  

  'סעי� ז
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שמותר בי� של , יוסי' ופסקה הגמרא כר". יוסי מתיר' ר. יהודה' דברי ר, כ� אסור ליטול צפרני	, כש	 שאסור לגלח בימי אבלו: תניא" – גמרא

  .ידיי	 ובי� של רגליי	

  )מספריי	 או תער(אבל בכלי אסור , פור�כגו� בידיו או בשיניו או צפור� בצ, מותר אבל בשינוי – טור, 	"רמב, ג"סמ

שזה אסור , א� רק בידיו או בשיניו ולא במספריי	, לאחר שבעה רקולא כדעת אלו שרצו להתיר , יוסי התיר אפילו בתו� שבעה' ר – �"רי, �"רמב

  )והתירו לאחר שבעה בשינוי, מקצת רבוותא אסרו לפני שבעה כלל( .כל שלושי	

  )� אסור במספריי	 כל שלושי	"וראינו לרמב. (ותו� שבעה רק בשינוי, שבעה מותר אפילו במספריי	לאחר  – � גאות"רי, ג"בה

  .אבל בידיו ובשיניו מותר אפילו תו� שבעה, שאסור לאבל ליטול צפרניו בכלי, �"	 וכרמב"כרמב, �"פסק כרי – מחבר

  

אפילו בכלי המיועד , בעצמה אלא תאמר לגויה שתטול לה מ לא תטול צפרניה"אשה שארע טבילתה בחוה – מ מאינגלטירה"מ בש	 הר"הגה

ה א	 "וה. כי לא תיטל	 יפה, והיא עצמה לא תטול אפילו בשיניה או בידיה, במקו	 מצוה לא גזרו, כי כיו� שאמירה לגוי היא שבות מדרבנ�, לכ�

  .ארע טבילת מצוה אחר שבעה תו� שלושי	

  .אול	 באבלות יכולה לומר לישראלית אחרת, ל	 אסורי	 במלאכהמ שכו"מה שכתב גויה הוא בגלל חוה – דרכי משה

  .לומר לעובדת כוכבי	 ליטול לה בימי אבלה בי� שבעה לשלושי	, מ מאינגלטירה"פסק את הר – מחבר

  .מ"וזהו סרכא דלישנא של חוה, מ שלאו דוקא עובדת כוכבי	 ואפשר ג	 ישראלית"פסק כדבריו בד – א"רמ

ובשינוי , שינויובי ישראלית "שתגזור ע, ותר+? ג	 לישראלית אחרת אסור משו	 לפני עוור, 	 יש איסור באבלה עצמהשא, א"תמה על הרמ – ז"ט

  .מותרת ג	 היא בעצמה

י "כ למה לא תהיה כא� בנטילת צפרניה ע"וא, 	"� וכרמב"כרי, ה שאשה מותרת בנטילת שער אחר שבעה"למה פסק בס, אול	 קשה על המחבר

כ למה לא נתיר "וא, שצג התירו נטילת צפרני	 בשביל למול' שבס, א"ועוד הקשה על הרמ? והלא צפרני	 לא חמורי	 משער ,עצמה בלא שינוי

  ?לטבילת מצוה

  .א שישראלית תגזור לה"ז שמתיר כרמ"כ מהט"משמע א

שש	 מתק� לצור� המילה את  ל"א י"ומה שהקשה על הרמ. שבצפרני	 כל מה שאפשר לשנות משני	 ועדי�, הכס�' � תר� תמיהותיו בנק"הש

  .וכא� באי	 להתיר את השאר, שתי צפרני האגודל לפרוע יפה ולא את כול�

וידוע לנו ששלוחו , י חברו וזה לא ייתכ�"כי אחרת יהיה מותר לכל אבל להסתפר ע, 	 שתגזור"ז ומצרי� דוקא עכו"א והט"חולק על הרמ – �"ש

  .מותר כי זו שבות ובמקו	 מצוה לא גזרוובגוי , י ישראלי"א ע"ולכ� א, של אד	 כמותו

  .)+ גאות שלאחר שבעה מותרת אפילו במספרי	"ג ורי"מצרפי	 את דעת בה(מותרת בעצמה , י אחרת"ג	 אי אפשר ע – גשר החיי	
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  צאש' ס

  

  'סעי� א

  

  :)ק כו"מו". (מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות, אבל לא יניח תינוק בתו� חיקו: אמר רב פפא תנא באבל רבתי" – גמרא

שנאמר , ש שאסור בדברי	 שמביאי	 לשחוק"כ, שפה שא	 אבל אסור בשאלת שלו	' ע בס"וע. 'אבל'כי כתוב , דוקא תו� שבעה – 	"רמב

  .ותינוק ביד מביא לשחוק, "האנק דו	: "אלליחזק

  .	"פסק את הגמרא וכרמב – מחבר

  פתחי תשובה

  .אלא יתחיל מהברכות, אבל לא יאמר פסוקי שמחה בהבדלה – הר כרמל .1

לא יקדש אלא לאחר שלושה מ "שבכ י פסק"ובשבו. ויקדש מיד' לא ימתי� לליל יא, בחדש' אבל א	 לא ישלי	 אבלותו עד י, אבל לא יקדש את הלבנה בשבעה – א"מג .2

  .יקדש בימי אבלו, עובר הזמ� 	אבל א, כתב שא	 עובר הזמ� לא יקדש בימי אבלוו, חלקובשער אפרי	 . ימתי�' ואפילו יהיה אז יב, ימי	 ראשוני	

  

  'ג� 'ב פי	סעי

  

  ):ק כב"מו". (חדש' על אביו ואמו לאחר יב, על כל מתי	 נכנס לבית המשתה לאחר שלושי	 יו	" – גמרא

  .חדש ולא שנה' מזה שכתוב יב, חדש' ג	 א	 השנה מעוברת מספיק יב – רבנו ירוח	, ה"ראבי, ש"רא

, )כי כבר הוזמ� וחייב להזמי� עכשיו, שחייב לפרוע אותה מיד(מ בפרענותא "וה, )לאחר שבעה(ולשמחת מרעות מותר להיכנס לאלתר " – גמרא

  .אבל להתחיל להזמי� אסור עד שלושי	, א	 כבר הוזמ� חייב להזמי�, כלומר". אבל בארישיתא אסור עד לאחר שלושי	 יו	

  .ש שלא להתחיל"וכ, חדש' אביו ואמו ג	 בפרעו� של סעודת מרעות אסור כל יב – ש"רא, �"רמב, 	"רמב, �"רי

וא	 לא , 	 לאחר שבעהושמחת מרעות שחייב לפרוע מותר בשאר מתי, חדש בלבד' ש שג	 בשנה מעוברת אבל יב"פסק את הגמרא וכרא – מחבר

  .חדש' שאביו ואמו אסור לגמרי כל יב, וכראשוני	, אז רק לאחר שלושי	, חייב לפרוע

  .'חדש האבלות נפסקת לגמרי ג	 בשנה מעוברת ויש לתמוה על אלו שממשיכי	 עד סו� החודש היג' אחרי יב – �"ש, ז"ט, ח"ב

  .	 אחי	 שדרכ	 לאכול יחדכ ה"אא, ג	 בסעודת נישואי אחיו אסור לו – א"גליו� מהרש

  

  )סעודת מצוה שיש בה שמחה( לאבלשל יתו	 ויתומה די� סעודת מצוה 

, )לש	 שמי	(וא	 היה חבורה לש	 מצוה . חדש' ובאביו ואמו כל יב, על כל המתי	 אסור ללכת לבית המשתה עד לאחר שלושי	" – אבל רבתי

  ".מותר, )או אכילת קרב� פסח ומעשר שני(כגו� קדוש החודש 

וכל זה לא התירו משלושי	 , תבטל המעשה מותרושא	 לא יאכל ש	 ויעשה הוא , וכ� במשיא יתו	 או יתומה או עני ועניה לש	 שמי	 – ד"ראב

שלושי	 רק ליתו	 ויתומה או סעודת  לאחרד מותר "לכ� לראב .אבל תו� שלושי	 הוא אסור לכל סעודת מצוה שבעול	, ואיל� באביו ואמו

  .אבל בברית מילה או פדיו� הב� אסור לו להשתת�, כמו קדוש החודש או מעשר שני מצוה של חבורה

ובנמוקי יוס� התיר להיכנס לאחר שבעה א� לברית  .חדש לאביו ואמו' ותו� יב, מותר מיד בי� תו� שלושי	 לשאר מתי	ופסק ש, חולק – טור

  .כ שמחה"מילה שיש צער לתינוק ואי� כ

כגו� קדוש , ומה שמותר לאחר שבעה בתו� שלושי	 זה רק סעודת מצוה שמצריכה חבורה .שיא יתו	 ויתומהלא מתיר סעודה של מ – �"רמב

ולאחר שלושי	 מותר לו באביו ואמו להשתת� ג	 בסעודת יתו	 ויתומה שאי� מי , פ שיש ש	 שמחה"אע, החודש ואכילת קדשי	 מקרב� פסח

  .שישיא אות	

  .ובתו� שלושי	 אסור בשו	 סעודה שבעול	, להיכנס לנישואי יתו	 ויתומה וקדוש החודש שלאחר שלושי	 מותר, ד"פסק כראב – א"רמ

  )ח שרק על אביו ואמו"ולא כב( .ג	 בשאר מתי	זה  ,א תו� שלושי	 אסור בכל זה"מה שלרמ – �"ש

, חדש' שאסור באביו ואמו כל יבומה שמחת מרעות , ו"בשאר מתי	 מותר תו� שלושי	 לאחר שבעה בשני מקרי	 אלו מק – )י"נוב( דגול מרבבה

לכ� הלכה  !אינו די� שיהיה מותר בשאר קרובי	 תו� שלושי	, חדש' סעודת מצוה שהתירו לאבי ואמו תו� יב, פורע בשאר מתי	 בתו� שלושי	

שיא יתו	 מח שמותר בשאר מתי	 לאחר שבעה בשאר מתי	 להשתת� בסעודת מצוה שמצריכה חבורה כגו� קדוש החודש וקרב� פסח וכ� "כב

  .ויתומה

  

  )סעודת מצוה שאי� בה שמחה( סעודת ברית מילה ופדיו� הב�אכילה ב

  .כי יש צער לתינוק, בתו� שלושי	, כגו� ברית מילה, מותר להיכנס לסעודת מצוה שאי� בה שמחה – ש"תוספות בש	 ר

  .תובתנאי שלא יצא מפתח בי, אבל מותר בסעודת ברית מילה אפילו תו� שבעה – תרומת הדש�

  ".שש אנכי ע	 אמרת�: "כי מילה נקראת שמחה, אבל אסור לאכול בברית אלא רק ע	 המשמשי	 – מרדכי
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שהשמחה "אבל בבית אחר במקו	 שלא מברכי	 , אפילו ע	 המשמשי	 באותו בית, אבל אסור לאכול בחתונה וברית – כלבו, ק בש	 מורו"סמ

  .מותר" במעונו

  .ה סעודת שלו	 זכר בשבת"שה, ש"וכתב הפת .בש	 יש אוסרי	 את דעת המרדכיו, ד"הביא בסת	 את דעת תרוה – א"רמ

ובתו� ביתו מקלי	 שאוכל , א	 הוא חו� לביתו, ובי	רותו� שלושי	 על שאר קחדש ' וכתב שלמסקנה שהמנהג שלא לאכול בשו	 סעודה כל יב

אבל בסעודת , סעודת בר מצוה בלילה שהגיע למצוות, 	 מסכתכגו� סיו, ש בשאר סעודות שאי� בה	 שמחה"וכ, בסעודת ברית מילה ופדיו� הב�

  )אבל נישואי יתו	 ויתומה מותר א� מחו+ לביתו( .חתונה לא יאכל ג	 בתו� ביתו

  .חדש לאביו ואמו' מצוה שדורש בה לאכול א� בתו� יב�מקל בסעודת סיו	 מסכת ובר – ר"דגמ, �"ש

  .שלא בזמ� הסעודהבר מצוה , ברית מילה, פדיו� הב�: נוסי המצוהמותר לאבל תו� שלושי	 להיות בכל כי – גשר החיי	

  

  בעל ברית או מוהל שה	 אבלי	

פ שאי� המילה "אע, א	 הוא לאחר שלושי	, ילבש בגדי שבת עד לאחר המילה ומותר להיכנס למילה לאכול ש	, הוא בעל ברית א	 – א"רמ

  )ל"תשובת מהרי(.בביתו

, שאסור עד שלושי	 לאכול, א זה באביו ואמו"שמה שהתכוו� הרמ ז"והסיק הט! אחר שבעה מותרל משמע ש"שבמהרי, ז תמה על כ�"הט

, אביו ואמו לשאר קרובי	 כא� שאי� הבדל בי� שלושי	 של, ש"ראבמשמע כי , וג	 זה תימה. ובשאר קרובי	 אפילו כל שלושי	 מותר אחר שבעה

ובאביו ואמו אסור תו� שלושי	 , תרי	 לאכול בסעודה תו� שלושי	 אחר שבעהשבשאר קרובי	 מו, ז"מ להלכה הסיק הט"מ! ל מותר"מ צ"ומ

  .�"פ הש"וכ, א"א להקל נגד הרמ"וא

  

  כניסה לשמוע ברכות חתונה

  .מותר להיכנס לחתונה מבלי לאכול – תוספות

  .מחמירי	 לא להיכנס כלל ויש. אבל אסור לאכול, חדש לחופות לשמוע הברכות או לבקר' נכנסי	 כל יב – י אלברצלוני"� בש	 ר"רמב

  .ג"פ הסמ"וכ, שאי� אבלות במקו	 שמחה, אסור להיכנס לבית השמחה בי� לאכילה ובי� בשעה שעסוקי	 במזמוטי חת� וכלה – ש"� ורא"רמב

י� ש	 שא, אבל ללכת לברכת האירוסי� או הנישואי� מותר מיד לאחר השבעה, דוקא לסעודת שמחה, כ שאינו נכנס לבית השמחה"מש – מ"הגה

  )מדובר שהחופה במקו	 נפרד מאול	 השמחה. (טפוח ושחוק, ריקוד, מחה

  .מ אבל רק לאחר שלושי	"מתיר את מה שכתב הגה – �"ראב

ומה שמותר זה רק לסעודה של חבורה כגו� קדוש החודש או , אסור להיכנס אפילו לחופה אלא רק ע	 המשמשי	 – מרדכי בש	 רבנו טוביה

  .מילה מותר רק ע	 המשמשי	 וכ� בסעודת, עבור השנה

  .אלא עומד חו+ לבית ושומע הברכות, )ש"� ורא"רמב(ויש אוסרי	 ) תוספות(להיכנס לחופה לשמוע הברכות יש מתירי	  – מחבר

מ שא	 החופה בבית הכנסת ואול	 השמחה במקו	 אחר מותר אחר "ופסק כהגה .אבל בשעת מזמוטי חת� וכלה לא ייכנס לבית כלל – א"רמ

  .חדש עומד מחו+ לבית הכנסת' כל יב, ל שג	 לאחר שלושי	"ויש נוהגי	 כמהרי. וכ� נוהגי	. � מתיר אחר שלושי	"וראב ,שבעה

ובלבד , וכ� להיות שושבי� המלווה את החת� וללבוש בגדי שבת, אבל יכול לבר� ברכות ארוסי� ונישואי� תחת חופה שבבית הכנסת – א"רמ

  .שיהיה לאחר שלושי	

  .וכ� נוהגי	, את כל בגדי השבת ולובש – �"ש

שמותר לאכול , שכל זה הוא רק להיכנס לחופה א� לא לאכול ש	, ז"והדגיש הט, בשאר קרובי	 מותר אפילו תו� שלושי	 לאחר שבעה – ח"ב

  .'ומה שלא יהיה מי שידאג לה	 וכדרק בסעודת יתו	 וית

  .ואסר תו� שלושי	 כמו באביו ואמו כ� בשאר קרובי	 חלק – �"ש

אבל א	 חייב להיות ש	 אחרת תדחה חתונה של חת� שלא , א להכניס את החת� תו� שלושי	 אלא כאשר אפשר בלעדיו"כ לא אסר הרמ"וע, ח"י פסק כב"הנוב – פתחי תשובה

  .ג	 לאוכלי	 ש	 יש על מי לסמו�ש ובפני	 מאירות כתב. ובפרט כשיש פסידא, אפילו בשלושי	 של אביו ואמו, שהרי מקלי	 כשאינו אוכל ש	, יש להקל, ר"קיי	 פו

  

כי זהו צער גדול , שהיה אבל תו� שבעה מותר ליל� לחופת בנו או חופת בתו) וכ� הא	(אבי כלה או אבי חת�  –) קסט' ס' ד ב"יו( אגרות משה

  .שעדי� על הפסד ממו�

  .דה א	 אי� תזמורתחודש וא� לאכול בסעו' מותר לאב וא	 להשתת� בחופה של בנ	 או בת	 תו� יב – ילקוט יוס�

  

  השתתפות בחתונה ואכילה ע	 המלצרי	

  ".שהשמחה במעונו"במקו	 שאי� מברכי	 , אלא רק בבית אחר, אסור לאכול אפילו ע	 המשמשי	 – כלבו, ק"סמ

להשלי	  אול	 א	 היה צרי�, עד לאחר שלושי	 אפילו בבית אחר, אסור לאכול בי� ע	 החת� ובי� ע	 המשמשי	 – ז"י בש	 או"הגהות אשר

  .מותר לו להיכנס ולאכול ע	 החת�, לעשרה

  .מותר לאכול ע	 החת�, "שהשמחה במעונו"יו	 שני שלאחר הנישואי� שמפסיקי	 לומר בו  – רוקח

כ "ש ש	 ואחאבל יכול האבל לשמ, וכ� הלכה, )ז"או(ויש אוסרי	 , ק כיש מתירי	 לאכול בבית אחר ע	 המשמשי	"הביא את הסמ – א"רמ

  .וכל לביתוישלחו לו א
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, וא	 האבל הוא אח או אחות לחת�. חדש' התר זה הוא רק לקרובי החת� לאבל על שאר קרובי	 תו� שלושי	 ובאביו ואמו תו� יב – גשר החיי	

  .וא	 הוא אב או א	 לחת� או לכלה יש להתיר לה	 ג	 לאכול בלי לשמש. מקלי	 תו� שלושי	 אפילו לאביו ואמו

, שכל זה ביו	 השני ח כתב"והב. מותר לאבל, "שהשמחה במעונו"אוכלי	 בה דגי	 אחרי הנישואי� ואי� בה יותר פסק כרוקח שסעודה ש – א"רמ

  .אבל בליל שני כשעוד לא בעל יש לאסור

 שכל זה בסעודת חתונה שיש בה מזמוטי, ש"וכתב הפת. שביו	 למחרת יש לו יו	 זיכרו� על אביו או אמו, אסור לאכול בסעודה בלילה – א"רמ

  .מותר, או סיו	 מסכתפדיו� הב�  ,אבל ברית מילה, חת� וכלה
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  שצב' ס

  

  'סעי� א

  

  .)ק כג"מו( ".כל שלושי	 יו	 לנישואי�: ר"ת" – גמרא

לכ� ג	 , מפני האיבול" שכל הנשי	 יתארסו חו+ מ� האלמנה"שהרי יש גמרא , מה שכתבה הגמרא זה לאו דוקא נישואי� – ש"רא, �"רמב

לכ� אפילו ארוסי� בלא סעודה אסורי	 . נקט נישואי�, אלא משו	 החידוש שנישואי� מותרי	 לאחר שלושי	 יו	, לושי	 יו	להתארס אסור כל ש

ב זו אבלות ישנה "כי ט, 	 לקמ�"� לא לומד כרמב"הרמב. מותר לעשות סעודה אפילו על אביו ואמו, אול	 לאחר שלושי	 יו	, כל שלושי	 יו	

  .ולא לומדי	 ממנה לחדשה

  .מותר לשאת אשה לאחר שלושי	 יו	 אפילו א	 יש לו ילדי	 כבר – פותתוס

  .י"פ הב"וכ. ב מותר לארס שמא יקדמנו אחר"שאפילו בט, וטעמו משו	 שכתוב בירושלמי, מתיר לארס אפילו ביו	 המיתה – 	"רמב

, ואפילו לעשות סעודה מותר, על אביו ואמוולאחר שלושי	 מותר אפילו , פסק את הגמרא שאסור לישא כל שלושי	 אפילו בלי סעודה – מחבר

  .וסעודה יעשה אחר שלושי	, 	"ומותר לארס אפילו ביו	 המיתה כרמב

  .וכ� עיקר, כ אלא לאחר שלושי	"ש שאסור לארס ג"� וכרא"פסק כרמב – א"רמ

  .מותר אפילו ביו	 המיתה, לבוא בקשרי שידוכי	 בלי ארוסי� – �"ש

  

  'סעי� ב

  

  ".שלישי מותר, ראשו� ושני אסור: רבי יהודה אומר, ור לישא אחרת עד שיעברו עליה שלושה רגלי	אס, מתה אשתו" – גמרא

  .ששלישי מותר, יהודה' הלכה כר – � גאות"רי, �"רמב, ש"רא. ק"הלכה כת – 	"רמב, א"ריצב, �"רי, ח"ר

האשה כי טע	 ההמתנה הוא שתשתכח , רגלי	כ אינ	 נחשבי	 כ"ש ויו"ולעניי� זה רה, לא שנא א	 הרגלי	 קרובי	 או רחוקי	 – ש"רא

ולא תתורו אחרי : "וכ� כתוב. כ לא יספיקו"ש ויו"ובשביל זה המתנת רה, כי אסור לשתות בכוס זה ולתת עיניו בכוס אחר, הראשונה מהלב

פ שאי� ביניה	 "אע, ת הרגלי	אבל שמח:) נדרי	 כ". (נת� לא ישתה אד	 בכוס זה וית� עיניו בכוס אחר' ומכא� אמר ר, "לבבכ	 ואחרי עיניכ	

  .מסייעת לשכחה, מרחק שוה

  . כ כ� נחשבי	 כרגלי	 לעניי� זה"ש ויו"רה – אגודה

יבמות . (אלא שאסורה ליארס ולהינשא בגלל הבחנה, "אשה בבעלה כל דהוא ניחא לה"כי , מתאבלת רק שלושי	 יו	, אשה שמת בעלה – טור

  .)מא

  .כ לא נחשבי	 כרגלי	 לעניי� זה"ש ויו"ש שרה"וכרא, מתי� שלושה רגלי	ק שצרי� לה"פסק את הגמרא וכת – מחבר

  .אבל לעניי� להיכנס לבית המשתה מותר לאחר שלושי	 יו	 כמו בשאר קרובי	 – א"רמ

וממתינה ) יו	' ושוכחת אהבת הראשו� לאחר ל, כי אשה הכל דהו ניחא לה(כטור שאשה מתאבלת שלושי	 יו	 על בעלה  ופסק – �"ש, ז"ט

  .לא תבעל, וא	 נישאה תו� שלושי	 יו	. שלושה חדשי	

  .הרי חלקו עליו כל הפוסקי	, למה הביאו הכס�' � תמה עליו הנק"והשכ נחשבי	 כרגלי	 "ש ויו"שרה, ז הביא את דעת האגודה"הט

  .לא – א"רעק. כ� – דגול מרבבה ?הא	 שמיני עצרת נחשב רגל לעניי� זה

ויש מי שישמשנו אבל לא ) פ ורוצה להתחת� באדר שני"כגו� מתה בחוהמ(רגלי	 ' כ בעברו ב"וכמו, רגלי	 יש להקל' אבל לא ג, חדש' במי שעבר עליו י – א"ש בש	 רעק"פת

  .ולכ� יש להקל, והיא בת תלמיד חכ	 ואלמנת תלמיד חכ	 ומצוה להרני� אלמנה, כיו� שהוא רב גדול, כראוי

  

  ?מתי מותר להינשא קוד	

ק "מו". (מותר להינשא לאלתר משו	 פרנסת�, וכ� א	 יש לו בני	 קטני	, בני	 מותר לינשא לאלתר משו	 פריה ורביה אי� לו: תניא" – גמרא

  .)כג

  ".א	 אי� לו מי שישמשנו מותר להינשא לאלתר – ירושלמי

  .לאחר שבעה מותר לכנוס ולקדש מותר אפילו קוד	 לכ� – ש"רא, ת"ר. לאחר שלושי	 – �"רמב ?מה הכונה לאלתר

ובבני	 , כי יש לו מי שישמשנו, וא	 ה	 אצלו יש להחמיר, א	 אינ� אצלו יש להקל, א	 אי� לו מי שישמשנו אלא בנות גדולות – פסקי תוספות

  .ע"גדולי	 צ

  .ג יהיה מותר לו להינשא לאלתר"בכה, אפילו הוא עשיר ואי� בתו או כלתו אצלו שתשמשנו בחפיפת הראש ומאחרי	 מתבייש – תרומת הדש�

  

  .)ק כג"מו". (כ לא יבוא עליה עד לאחר שלושי	 יו	"אעפ: תניא" – גמרא

מותר , אבל במי שאי� לו בני	 ומתחת� משו	 פריה ורביה, זה דוקא באי� לו מי שישמשנו ויש לו בני	 – מרדכי, ש"רא, ת"ר, ד"ראב, �"רי

  .לבעול מיד אחר שבעה
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  )ד מדוע לא חילק בי� המקרי	"ותמה עליו הראב.(ובשלושת המקרי	 מתיר לכנוס אחר שבעה ולבעול אחר שלושי	, לא מחלק – 	"רמב

ומקדש , אי� לו בני	 או שיש לו וה	 קטני	 או שאי� לו מי שישמשנו: שבה	 מותר לו להינשא לאלתר, פסק את שלושת החילוקי	 לעיל – מחבר

  .כ לא קיי	 מצות פריה ורביה שבא עליה אחר שבעה כרוב הראשוני	"אא, ה ובועל לאחר שלושי	כונס אחר שבע, )א"פ ס"ע( מיד

  א"רמ

 )� כתב שסמ� על דלעיל"ז תמה למה לא הגיה כא� כלו	 והש"הט( .ובועל אחר שלושי	, א מקדש וכונס אחר שבעה"א בס"לפי הרמ .1

  .שבעה א	 לא קיי	 פריה ורביהה בי� באבלות שאר קרובי	 בי� באבלות אביו ואמו שמותר אחר "וה .2

וכ� מותר . ע הוי חומרא"שלכו, ש ברחיצה"וכ, שזה רק חומרא, פשוט שיכול לכבס וללבוש, מי שהתירו לו בתו� שלושי	 לישא – ס"פתחי תשובה בש	 חת

מותרי	 רק בכיבוס , אבל א	 שניה	 אבלי	, 	וכל זה בתנאי שאי� שניה	 אבלי. אסור לו בשאר ימי הנישואי�, אבל א	 לא עשה כ�, להסתפר ביו	 החתונה ממש

כ ברגל שמבטל מהנשמה די� "משא. (אלא אחרי ימי המשתה חוזר ומשלי	 האבלות וימי הנישואי� מ� המני�, וכל זה לא מבטל ממנו שלושי	. וברחיצה ולא בתספורת

  )שמי	

 .מותר לו להינשא לאלתר, ד שג	 עשיר ואי� בתו אצלו"פסק כתרוה .3

וכ� מי שתפשו השר ואינו רוצה להניחו , ובעל נפש יחמיר לעצמו, נהג הרבי	 שמקלי	 אפילו תו� שלושה חדשי	לכ� השתרבב מ .4

  .ומכריחו להינשא תו� שלושה חדשי	 מותר משו	 צער שלו

שת ולכ� יש להקל ולהנשא תו� שלו, א	 לא יכנוס לא יארס ויש חשש שיקדמנו אחר, כיו	 שמתארסי	 ומתחתני	 יחד – דגול מרבבה

מ כא� לעניי� שלושה רגלי	 שזו חומרא "מ, מ מסיבה זו"וא� שלא מקלי	 בשלושת השבועות ובחוה .כי אי� מי שישמשנו, הרגלי	

  .וא� א	 התקשר בקשרי שידוכי� יש חשש לחזרה. שהרי התירו כשאי� מי שישמשנו, בעלמא יש להקל

וזה שיתכוו� . ועדי� שיתחתנו, ובפרט משרבו בעלי עברות, מתיר בכל עניי�, "שבות יעקב"ת "שווב. א זה דוקא לאחר שני רגלי	"מה שהקל כא� הרמ – פתחי תשובה

 .ולא יורה כ� לאחרי	" ויחוש לעצמו", יחמיר, היינו שיכול לשמור עצמו מעברה, שמי שבעל נפש, א"הרמ

  

  'סעי� ג

  

ת שתיכנס לחופה תו� שלושי	 לאבלות "והתיר ר, ובי	מעשה באחד ששיד� ומת אחי המשודכת קרוב לחופה אחרי שהזמינו את הקר – ש"רא

  .לא ישאנה, פ שחפ+ בה יותר מבאחרת"אע, אבל א	 לא שיד�, ישא אחרת, וא	 לא ישאנה, כיו� ששיד� אותה, משו	 פריה ורביה של החת�

  .ה תו� שלושי	מותר לשאת ,אפילו לא השתד� לה, הכי מרחמת על בני אחות, לשאת את אחותה רוצהא	 מתה אשתו ו – ש"רא

ז שיכנוס לאחר "מ כתב הט"ומ) �"ש( .ולא יקיי	 מצות פריה ורביה ,א	 לא יכנוסבסעודה שזה הפסד גדול , פסק את הדי� הראשו� – מחבר

  )שמב' ולא התירו בתו� שבעה אלא כשמת אביו של חת� או אמה של כלה בכס( .שבעה וכ� לבעול מותר לאחר שבעה בשביל פריה ורביה

  .יבעל אחר שלושי	, כבר קיי	 מצות פריה ורביה א	 – �"ש

, וא	 קיי	 מצות פריה ורביה. )א	 לא קיי	 מצות פריה ורביה( שמותר לשאת אותה מיד ויבוא עליה לאחר שבעה, הביא את הדי� השני – א"רמ

  )�"ח וש"ב. (יבעל לאחר שלושי	

  פתחי תשובה

כי , �שאי� להתיר את הנישואי� בשו	 אופ, )הפסדת הירושה(ונתרצה לאחותה משו	 עגמת נפש שלה , ביהולא קיי	 מצות פריה ור, אחד שמתה אשתובמעשה  –ס "חת .1

  .ומסיק שכדי להתיר נישואי� צרי� ג	 מצות פריה ורביה וג	 הפסד. ולא מצווה על פריה ורביה, שהיא אבלה כא� על אחותה, ועוד, מספיק בארוסי�

 .ובועל אחר שבעה דוקא שכונס, ז כתב במקרה שמת אחי המשודכת"הט .2

לא ילינו , שמב שיבעל בעילת מצוה ויפרוש' א לקיי	 את ס"ולכ� א, והחת� לא היה, א	 הכינו הסעודה ופתאו	 מתה אמה של כלה אשת אביה – "מאיר נתיבי	" .3

  .כ"יהיה מי שיכי� סעודה חדשה אח אבל כא� מכיו� שמתה אמה של כלה לא, ז החמיר"פ שהט"ואע. ימי	 משו	 הפסד' ויעשו הנישואי� אחר ג, את המת
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  שצג' ס

  

  'סעי� א

  

אלא במקו	 , מכא� ואיל� הול� ואינו יושב במקו	 המנחמי	, בית האבלל הול�אבל כל שלושה ימי	 הראשוני	 אינו : ר"ת" – גמרא

  :)ק כא"מו". (המתנחמי	

  .מתנחמי	 בשורהשלאחר שלושה כשיוצא לבית הקברות עומד ע	 ה, ה לצאת לבית הקברות"ה – מרדכי

  .בבית הקברות יוצא כבר ביו	 השלישי ורק ביומיי	 הראשוני	 לא – מ"הגה

  .לאחר שלושה ימי	 יוצא למת בשכונתו אבל לא למת בשכונה אחרת – �"רמב

  .א� לעניי� רחיצה ומלאכה אי� חילוק בי� יו	 ללילה, אבל יכול לצאת בלילה לאחר שכלתה רגל מ� השוק – תרומת הדש�

  .כ האיסור הוא בעיקר ביומיי	 הראשוני	"וא, מקצת יו	 שלישי ככולו – משהדרכי 

, מפני שהוא חייב בכל המצוות, "יוצא אפילו ביו	 הראשו�, אבל אי� כדי מיטה וקובריה, א כשיש ש	 כדי מיטה וקובריה"בד" – אבל רבתי

  .יצא הוא שלא יהיה המת מוטל בביזיו�, ומכיוו� שאי� מי יתעסק עמו

, � שרק בשכונתו"כ הול� לבית הקברות וכרמב"ואח ,ולא לבית הקברות ששלושה ימי	 לא יוצא מבית האבל, פסק את הגמרא וכמרדכי – מחבר

  .וכברייתא באבל רבתי שא	 אי� ש	 כדי מיטה וקובריה יוצא אפילו ביו	 הראשו�, אלא במקו	 המתנחמי	 ואינו יוצא ש	 במקו	 המנחמי	

  .מ כיו	 נוהגי	 שאבל לא יוצא כלל כל שבעה מביתו לשו	 דבר"ומ .רכי משה שמקצת יו	 שלישי ככולופסק את דבריו בד – א"רמ

  .אחר שלושה ימי	 יכול הכה� לצאת ולפדות את הב� – שיורי ברכה

  .ס"פ החת"וכ. ורק כשמת לאחרי	 לא יוצא בשלושת הימי	 הראשוני	, א	 מת לו מת יוצא אפילו ביו	 הראשו� – �"ש

וג	 אז , ימי	 לבכי ואז תקפה של האבלות וקשה לקבל תנחומי	' כי ג, רבי	 מקפידי	 לא ללכת לבית האבל קוד	 היו	 השלישי – 	גשר החיי

יכול לנח	 , מ מי שקשה לו"מ. ימי	 כאילו מתו מוטל לפניו ונפשו טסה עוד מעל גופו' וכ� עד ג. אינו משיב שלו	 ועל האבל למעט אז בדברי	

  .י	ימ' אפילו בתו� ג

  'סעי� ב

  

יושב במקומו , שלישית, יוצא ואינו יושב במקומו, שניה, )'אפילו לדבר מצוה כגו� מילה וכד(שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו , אבל" – גמרא

  ".הרי הוא כשאר כל אד	, רביעית, ואינו מדבר

ומכא� רואי	 , רי הרגל כבר יש לו די� שבוע שלישימיד אח, יו	' מי שקבר מתו קוד	 הרגל שאותה שעה והרגל חשובי	 יד – רבנו שמשו�

  .כבר ביו	 ראשו� יש לו די� שבוע שני, אלא א	 נפטר ביו	 רביעי, שהשבועות לא צריכי	 להיות שבועות שלמי	

� או למול זה דוקא במצות עשה שבגופו כגו� ציצית ותפילי? והרי אבל חייב בכל המצוות, מה שכתוב שאסור לצאת אפילו לדבר מצוה – ש"רא

  .פ רבנו ירוח	"וכ. אסור לו, אבל ללכת לחופה ולמילה לשמוע את הברכות, את בנו

  .פסק את כל הגמרא להלכה וכרבנו שמשו� שאי� אלו שבועות שלמי	 – מחבר

אבל , מ"ו למוומה שאסור לצאת זה רק לטייל א, המקל לצאת בלילה מפני הצור� בשבוע הראשו� לא הפסידש', כתרומת הדש� בסעי� א – א"רמ

�  .א	 המושל שלח אחריו מותר לו לצאת וכ� כל דבר דחו

אול	 למעשה נהגו כול	 שלא יושב . וא	 רוצה יכול להחלי� שלא ישב במקומו וידבר, בשבוע השלישי יושב במקומו ואינו מדבר – א"רמ

  .מ אי� לשנות"מ ,פ שאי� למנהג זה מקור"ואע, חדש לאביו ואמו' במקומו כל שלושי	 יו	 לשאר מתי	 ויב

  

  'סעי� ג

  

. ואפילו בשלושת הימי	 הראשוני	. ש לבית התפילה"כ, שא	 מותר לו לנח	 אבלי	, יוצא לבית הכנסת אפילו בחול – � גאות"� בש	 רי"רמב

  .� דבריו"ודחה הרמב

  .שבוע ממש, "שבת ראשונה אינו יוצא: "כי כתוב, אפילו בשבת לא יוצא – ד"ש בש	 הראב"רא

  .ובכרכי	 ובעיירות גדולות נשאר בביתו, בכפרי	 כול	 יוצאי	, ובשבת במנהג, חול לא יוצא כללב – �"רמב

משחרב בית ...ה"ראה שלמה שמדת גמילות חסד גדולה לפני הקב: "א"באשכנז נהגו שהאבל יוצא לבית הכנסת וסמכו על פרקי דר – ש"רא

  ".ולכבוד המת, הקלו לצור� מצוה, פ שזו אבלות בפרהסיא"ואע, המקדש התקינו שיהיו חתני	 ואבלי	 הולכי	 לבית הכנסת

  .כי עושי	 דברי	 שה	 לכבוד המת, הולכי	, איפה שנוהגי	 שהולכי	 כל יו	 לבית החיי	 – ש"ריב

  .צאיו, ונוהגי	 בכל יו	 שיש בו קריאת התורה. ה לבית המדרש"ובשבת יוצא וה, שביו	 חול לא יוצא כלל לבית הכנסת, ש"פסק כרא – מחבר

  .נוהגי	 שיוצא רק בשבת – א"רמ

וכתב שיתפלל , א חלק"והמג. מותר ללכת לבית הכנסת, קדושה וברכו, אבל א	 אי� ש	 עשרה ויפסיד קדיש, מצוה להתפלל בבית האבל – פתחי תשובה בש	 חכמת אד	

  .ע מותר"לכו, וא	 יש מניי� בבית ממול באותה חצר. ביחידות
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  מוהל אבל

כ יל� לבית "ובשאר הימי	 יתפלל ביתו ואח, שחל מילה בימי אבלו תו� שלושה ימי	 לאבלו אסור לו לצאת מפתח ביתו מוהל – י"הגהות אשר

  .כ יל�"רק שיתפלל בביתו ואח, ומותר לאבל להיות סנדק, הכנסת וימול

, אי� בו כדי נושאי מיטה וקבורהכי זו כמו המקרה ש, א	 המצוה תתבטל או תידחה מותר למוהל לצאת אפילו תו� שלושה ימי	 – בית יוס�

יוצא למול אפילו בשלושת הימי	 , ולדיד� שיוצאי	 לבית הכנסת בימי	 שקוראי	 בה	 בתורה. א שיוצא אפילו ביו	 ראשו�"שנפסק בס

  .אפילו יש ש	 מוהל אחר, הראשוני	

  .שלושהוא	 יש אחר יצא רק לאחר , א	 אי� ש	 מוהל אחר יוצא בתו� שלושה – ז"בש	 או דרכי משה

  .נהגו שאבל הול� לבית הכנסת בלילה לשמוע מגילת אסתר ומגילת איכה וקינות וחוזר לביתו – נמוקי יוס�

ורק א	 אי� מוהל אחר , שאבל שהוא מוהל או סנדק יצא רק לאחר שלושה ימי	 לבית הכנסת וקוד	 יתפלל בביתו, י"גהות אשרהפסק כ – א"רמ

  .י שהקל בתו� שלושה אפילו יש מוהל אחר"א את הב"כיוהביא ). ז"או(יצא תו� שלושה , בעיר

והסביר  .מותר לו לצאת ולקיי	, א לעשות בלא האבל"וכ� לכל דבר מצוה שא, אבל א	 יש אחר אסור, ומותר לגזור צפרניו ולגלח לצור� המילה

  .א� אי� קשר בי� זה לשערו, שמותר ליטל	 אפילו במספרי	, א מדבר על צפרני	"שהרמ, ג ופני	 מאירות"הפתחי תשובה בש	 באה

הרי הסיבה שהוא מקל זה , י כיש מקלי	"למה הביא את שיטת הב, א"� מקשה על הרמ"הש. פשוט שאבי הב� יוצא אפילו תו� שלושה – �"ש

  !כ ג	 פה אסור תו� שלושה"וא, א זה אסור"ולרמ, בגלל שהוא סובר שאבל מותר ללכת לקריאה בשני וחמישי

  

  'סעי� ד

  

שהרי התירו לעשות מעמדות ומושבות לכבוד , טעות ביד	, כי אסור לנהוג אבלות בשבת, אות	 אלו שאינ	 משני	 מקומ	 בשבת – �נמוקי יוס

  ")אמרו לו"ה "ד: ב ק"	 ב"פ הרשב"וכ. (משמע שבישיבה לכבוד האבל אי� בו משו	 חששא כלל. תהאבל בשב

אבל כשמשני	 מקו	 בבית , כ הרבה אנשי	"כי בית הכנסת לא יכול להכיל כ, ותאי� ראיה ממעמדות ומושבות שעושי	 בבית הקבר – בית יוס�

  .ויישר כוח	 של אלה שאינ	 משני	 מקומ	, מיחזי כנוהגי	 אבלות, הכנסת

  .שיפה עושי	 אלו שלא משני	 מקומ	 בשבת, פסק כדבריו בבית יוס� – מחבר

, שהרבה פעמי	 אד	 משנה את מקומו, �"והסביר הש. ג פשוט ואי� לשנותוכ� המנה, שג	 בשבת ישנה את מקומו, פסק כנמוקי יוס� – א"רמ

  .ואי� זה נראה כאבלות בפרהסיא

לכ� מברי� בשבת ואי� זה אבלות . פ שלא אבל"שהרבה פעמי	 אנשי	 מביאי	 אוכל לחבריה	 למי שאי� לו אע, י"ותק� אותו הב, י כתב שאי� מברי� בשבת כי זה בפרהסיא"הנמוק[

  .מה ג	 שאחרי	 מביאי	 לו וה	 אינ	 אבלי	, � פשט המנהג להברות בשבת ואי� פוצה פה ומצפצ�לכ. בפרהסיא

. לא מתפללי	 בבית אבל שהוא פחות מגיל שש או שבע". במה מדליקי�"בליל שבת לא אומרי	 ברכה מעי� שבע ולא ". למנצח"ביו	 חול לא אומרי	 תחנו� בבית האבל ולא  – כל בו

  .רול� האבל לבית הכנסת וכ� מנחה בערב יו	 כפוכ תמיד ה"ש ויו"ברה

  

  פתחי תשובה

א� בפני	 מאירות פוסק כנחלת . דינו לא אמת וג	 היא תשנה מקומה, שאבלות שנוהגת בשלושי	 נוהגת בשבת, �"ולפי הש. יולדת לא תשנה מקומה – נחלת שבעה .1

  .ולקולא, כי שינוי מקו	 הוא מדרבנ�, � יש לפסוק כ�"וג	 לש, שבעה

 .לא משנה מקומו, א	 מת לו מת ברגל – 	 מלובלי�"הרמ .2

ודוקא באביו . מותר לבנו לצאת לקראתו כדי שלא ירגיש אביו במיתת ביתו, אחד שמתה לו אחותו ובא אביו מ� הדר� ולא יודע עדיי� שמתה ביתו – שבות יעקב .3

 .רהופשוט שמותר לאבל ללכת כל שבעה להציל ממו� מהשר. אבל באחיו לא, משו	 כבוד

  .אמות זה קביעות מקו	 של אד	 לתפילה' כי ד, אמות לפחות מהמקו	 בו ישב קוד	' שינוי מקו	 הוא הרחקת ד – חמודי דניאל .4

  

  :לסיכו	

  

, תשמיש ופטור מכל המצוות, א	 הוא יו	 המיתה והקבורה עיקרו מהתורה ונוהג אנינות עד הקבורה ואסור בבשר ויי� :חומרות היו	 הראשו�

  .ואז מותר בבשר ויי� זולת תפילי�, רחיצה וגילוח עד שיסת	 הגולל, לומותר בסנד

או ) כ הוא מוהל ואי� אחר"אא(לא יוצא כלל מפתח ביתו , אי� שאלת שלו	 ולא משיב, איסור מלאכה אפילו לעני) בפרט( :ימי	 ראשוני	' ג

  .שאי� ש	 כדי נושאי מיטה וקובריה

, כפית המיטה, עטיפת הראש, שאלת שלו	, תלמוד תורה, מלאכה, תשמיש המיטה, נעילת הסנדל, יכהס, איסור רחיצה) בכלל( :ימי	 אחרוני	' ז

  .יציאה מביתו, שמחה ונישואי�, גזיזת צפרני	, איסור כניסה לבית המשתה, תספורת וגלוח, כביסה וגיהו+

' אלעזר בר' כר(לא לובש בגד מגוה+ לב� וחדש  ,לא שואלי	 בשלומו, א נוהגי	 לא לרחו+"לפי הרמ, סחורה למרחוק: הימי	 הראשוני	' ל

א	 קיי	 , )אלא רק ע	 המשמשי	, מרדכי(ויש אוסרי	 א� סעודת ברית מילה ופדיו� הב� , אסור בתספורת וגלוח ולבוא לבית המשתה, )שמעו�

  ).א אסור"קדושי� למחבר מותר ולרמ(אסור בנישואי� , מצות פריה ורביה ויש מי שיפרנסנו
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אסור , רגל וגערה, בגד מגוה+ לובש אחרי השלושי	, חודש' אי� שואלי	 בשלומו יב, לא הול� בשיירא עד שיגערו בו חביריו: ב וא	חודש לא' יב

ביו	 שמתו אביו ואמו לא אוכל בלילה בסעודת שמחה ומשתה בכל , חודש' עובר לפני התיבה ואומר קדיש יא, להיכנס לבית המשתה והשמחה

  .שנה ומתענה באותו יו	
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  דצש' ס

  

  'סעי� א

  

 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". (לגיהו+ 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 (ואי� בוכי	 עליה	 יותר משלושי	 יו	 , אבל תלמידי חכמי	 הכל לפי חכמת	, בשאר הע	? במה דברי	 אמורי	 – 	"רמב

חר וכ� חכ	 שבאה שמועתו לא. חודש' ואי� מספידי	 יותר מיב, )להושיב 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(אי� מספידי	 אותו , חדש' יב

, 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, פידואי� להס

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

  .ה חכ	"וה, חדש' מיב

  

  '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

  

. 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: ואמר רב אלכסנדרי

  .פסק את הגמרא – מחבר

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

  .שאי� 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
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  שצה' ס

  

  'ב� 'א פי	סעי

  

ש "ול, ש מקצת שביעי"ל, מקצת היו	 ככולוש: אמר אבא שאול. מותר ברחיצה, דו המנחמי	 מאצלו ביו	 השביעיכיו� שעמ, אבל" – גמרא

: רבא אמר. דאמרינ� מקצת היו	 ככולו, ומודי	 חכמי	 לאבא שאול ביו	 שלושי	, הלכה כאבא שאול ביו	 שבעה: אמר אביי. מקצת שלושי	

". הלכה כדברי המקל באבל, דאמר שמואל, הלכה כאבא שאול בזו ובזו: ונהרדעי אמרי. שבעהביו	 ...ואי�, הלכה כאבא שאול הביו	 שלושי	

  :)ק יט"מו(

אבל ביו	 שלושי	 מיד בנ+ החמה בטל די� שלושי	 לעניי� גהו+ , היינו לאחר שיתפללו עמו, ביו	 השביעי צרי� עמידת מנחמי	 – רבנו ירוח	

  .ותספורת

  

  ?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 , אול	 בשמועה רחוקה שדינה שצרי� לנהוג יו	 אחד, אי� מקצת לילה ככולו, צרי� ספירת ימי	' ול' היות וגבי ז – 	"מהר

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

  .בשמועה רחוקה ינהג מקצת אבלות ביו	

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

  

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

  .עולה לו מקצת לילה ככל היו	

היינו ( כ במהל� השבעה היו אצלו"צרי� להמתי� עד שעה שהמנחמי	 בד, במדינות אלו שהמנחמי	 אינ	 רגילי	 לבוא ביו	 השביעי – א"רמ

  .להמתי� שעה כי זה תלוי בעמידת המנחמי	 ולא כמו שנוהגי	, )אחר יציאה מבית הכנסת

, כפית המטה(בגלל שהאבלות היא בקו	 ועשה , שביו	 שביעי צרי� שיעור קימת מנחמי	, 'ול' תב מסביר את החילוק בי� יו	 ז' ז בס"הט

, )גהו+ ותספורת(	 בשב ואל תעשה ה' היות ודיני ל ,אול	 בשלושי	, דול יותר של קימת מנחמי	לכ� צרי� שיעור ג, )עטיפת הראש, חליצת סנדל

ע אפשר כבר בנ+ ולא צרי� לחכות "לכו, והיות ובשבת לא נוהג אבלות בפרהסיא, ק	 בשבת, מי שמת לו מת ביו	 ראשו�, ולפי זה, מספיק עד הנ+

  .זמ� של קימת מנחמי	

לחלוק  ז"� 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

  .ח"על הב

  פתחי תשובה

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

  .להמתי� ליו	

כי ג	 , 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. בדברי	 שה	 בשב ואל תעשה החמירו בה	 בשיעור של קימת מנחמי	

  

  'סעי� ג

  

באדר מקצת  '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, היו	 ככולו

  .פסק כתרומת הדש� – מחבר

  )ואפילו א	 זה שבת – �"ש( .א יו	 היארצייטנהגו להוסי� ולהמשי� אבלו על אביו ואמו ג	 את היו	 שבו נפטרו הו – א"רמ

מסיק  כ�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, ז שג	 בכל יארצייט הדי� כ�"הט

, מה זה קשור, ז"ועל כ� הקשה הט. חדש' אלא גומרי	 אות	 לאחר יב, צייט את דיני האבלותא	 השנה מעוברת לא נוהגי	 ביו	 היאר – ח"ב

, חדש' ח התייחס לדיני אבלות של יב"שהב, ז"� קושית הט"ותר� הש? הרי אבלות נוהג בכל יו	 יארצייט ומה זה קשור א	 השנה מעוברת

וכ� . וכ� יש להתענות ביו	 זה וכ� בכל יארצייט, לבית המשתה ושמחהאול	 אסור להיכנס , שלא נוהגי	 ביו	 היארצייט כשהשנה מעוברת

  .� להלכה"פסק הש
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  ושצ' ס

  

  'סעי� א

  

אפילו שעה , 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. אחת

שא	 לא קרע , שלי	 אותו כל שלושי	 חו+ מהקריעהמ, לות שבעה בי� בשוגג בי� במזידבמכא� למדי	 שמי שלא נהג א – ש"רא, ד"ראב, �"רמב

  )שמ' חו+ מאביו ואמו שקורע והול� לעול	 כדאיתא בס. (אלא תו� שבעה, בשעת חימו	 אינו קורע

  .וני	 להלכהפסק את מסקנת הגמרא והראש – מחבר

, יכול לקרוע, וכשדעתו תשוב אליו, כי לא היתה דעתו צלולה, לא אזלינ� בתר שעת חימו	, אינה מיושבת עליוא	 היה חולה ודעתו  – ז"ט

  )חו+ מאביו ואמו. (כי שעת חימו	 עברה, שוב אינו קורע בשעה שמתרפא, ולא יכול לקרוע אבל הבי� ושמעכ מי שהיה חולה אפילו מסוכ� "משא

וזה , 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 	נחשב שעת חימו

  

  'סעי� ב

  

כגו� מי שהיה בעיר אחרת ואמרו לו שמת לו מת ולא נהג , 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, אבלות

  .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� "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, שלושי	 ופה לא

כ אי� לו "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	 "וה. לשניכי היות לא היה זקוק לראשו� לא זקוק , שלא נוהג פסח שני, וכמו בקט� שהגדיל ב� שני פסחי	, כ"תשלומי� לאח

אול	 מי . תקנו שיש לו תשלומי� כל שלושי	 יו	, וכשלא ידע, אלא תשלומי� לאבלות שהיה לו לעשות מיד אחרי הקבורה, אינ	 מצוה בפני עצמה

  .אינו שיי� כלל בתשלומי�, שידע ולא התחייב

מדוע כשהגדיל , כ"וא, שהרי א	 זלזל לא משלי	 כדלעיל, עצמו שהרי כל יו	 מימי השבעה הוא חיוב חדש בפני, ש"ז הקשה על דברי הרא"הט

  .חותנו, ח"ז את הב"כ� שאל הט? תו� שבעה נפטר

למרות שהיה אונ� , 	 לעניי� הבדלה שמבדיל עד יו	 שלישי"שמא פסק כמהר' שבס, ע סותרי	 זה את זה"ה פסקי השו"שבלא, ח"וענה לו הב

	 "ח תמיד כמהר"על כ� פסק הב .נפטר ג	 א	 הגדיל, ש שהיות ובשעת הקבורה היה פטור"אופה פסק כר, בשעת הבדלה והיה פטור מדינא

  .ע"וחייב כא� את הקט� בתשלומי שבעה ושלושי	 ולא כשו, ש"שהוא רבו של הרא

ולכאורה . 	ד בקברות אבות"שלא קוברי	 הרוגי בי) סנהדרי� מז(הגמרא אומרת . ע"ז בא לחדש כא� חידוש חדש וליישב את הסתירה בשו"הט

ושואלי	 למה לא מתאבלי	 עליה	 הרי התכפרו במיתה . ומתרצת הגמרא שצרי� מיתה וקבורה? הרי מיתת	 היא כפרת	, קשה למה לא

ואבלות , היינו זמ� מועט לאחר סתימת הגולל, רב אשי תר+ שצרי� לכפרה צער חיבוט הקבר. ועוני	 שכפרה מועילה מעיכול בשר? וקבורה

  .אידחי, וכיו� דאידחי ,שאז יש מרירות רבה ביותר על האבל, מת הגוללמתחילה מיד בסתי

כ במקו	 שכבר יש אבלות "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, בעול	
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וג	 התרו+ הראשו� לא , שהלכה כרב אשי(, אלא מצד שנדחתה האבלות, ואת הרוגי בית די� כ שאי� לפטור את הקט� בגלל תשלומי�"מבואר א

ואי� , ע שפיר"ממילא מיושבי	 פסקי השו. שש	 יש חיוב ממשי עד יו	 רביעי להשלי	 את ההבדלה, ואי� זה דומה להבדלה, )חולק על זה

  .ש שפטר מצד תשלומי�"ולא כרא, 	 שחייב תמיד"לא כמהרהפשט 

א� כא� בקט� , כי מלכתחילה לא היו ראויי	 להתאבל עליה	 כלל, ד התבטלה האבלות"שבהרוגי בי ,ז"הט ו 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, ראוי להתאבל

  פתחי תשובה

שבמקו	 , 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, שאי� די� חינו�

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

 .א	 זה בתו� שלושי	

' 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, חדש שאינו אלא משו	 כבוד אביו ואמו
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  זשצ' ס

  

  'סעי� א

  

, 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

שהאמי� לרב שמתו אחיו , :)ק כ"מו(חייא ' וכ� ממעשה דר, כי עבידא לאיגלויי, וראייתו מקדוש החודש שעד אחד נאמ� בו .קרובי	 מתאבלי	

  .ה"פ המרדכי והראבי"וכ .משמע שלא צרי� עדות ברורה לאבלות. ג שזה לא היה בגדר עדות"אע, ו	 אחד שמועה רחוקהונהג עליה	 י, ואחותו

  .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

, 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

  .קרובי� 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

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

  .חזרנו לנקודת המחלוקת, מסיח

  

  '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

, 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, צרי� להתאבל

  

  ?י�מה הד, א� ספק א	 זה תו� שלושי	 או לא, שמע שמת לו מת

כי הולכי	 , ולכאורה יש להקל, 	 הסתפק בדי� זה"מביא שמהר, ומסתפק א	 זה תו� שלושי	 או לאחר שלושי	, שמע אד	 שמת קרובו – ז"ט

. שינהג בשבת אבלות בצנעא, ועוד, ת שבעה ימי	"כי אסור בד, זה חומרא דאתי לידי קולא, וכ� א	 נחמיר עליו להתאבל, אחר המקל באבל

פוסק שחייב להתאבל וסומכי	 על , "נותנו לה בחזקת שהוא קיי	, המביא גט והניחו זק� או חולה: "מכח המשנה, � לבי ב"ואול	 מהר

  .�"ח והש"פ הב"וכ. מת ואומרי	 שעכשיו מקרוב, החזקה

  :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 , חו+ מ� המפקח בגל ונמצא המת תחתיו שחייב לעשות פסח שני) כי בשעת זריקה היו ראויי	, פטורי	 מלעשות פסח שני

ובשעה , לכאורה נאמר שמת רק עכשיו בשעה שמצאו, שואל תוספות". כי האהיל על הטומאה משעה שהתחיל לפקח, מתחילתו

משמע שלא מעמידי	 אותו בחזקת . כל הטומאות כשעת מציאת�, שכיו� שנמצא מת, מתר+ תוספות? האהיל ונזרק הד	 היה טהורש

שמכריחי	 , כ ברור"וזה כ. (אלא הרי הוא כמת מעיקרא ולכ� ג	 באבלות משמע שמת מעיקרא וצרי� להתאבל, חי והשתא הוא מת

  !)חולי� לעזרהולא חוששי	 שמא מביא , אותו להביא פסח שני

ולא הספיק בעל הפרה למשו� את , ומש� בעל החמור את הפרה, המחלי� פרה בחמור: אמר רב יהודה אמר שמואל: "כתובות עו .2

נאמר שעכשיו החמור , ולכאורה קשה". על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיי	 בשעת משיכת הפרה, עד שמת החמור, החמור

כ שלא אומרי	 חזקת "אלא ע. ומאי שנא חזקת אד	 חי מחזקת בהמה חיה ?החמור להביא ראיה ולמה על בעל, אחרי שמש�, מת

 .חיי	

ויש , 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 "אלא ע! נאמר שעכשיו נהרג כמו במשנה בגיטי�, וקשה .ששמא כבר היה מת, א שהולכי	 לחומרא"ופסק הרשב. אוסרי	

 .אומרי	 כ�

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	 , מקוה חסר וטבלו בו אנשי	 לפני שנודע שחסרפ שב"ואע .כיו� שעמד לכ�, אומרי	 שמעיקרא מת, אז אדרבה, והשאלה היא מתי מת

אול	 א	 , ז שלא מבורר שמת אומרי	 שהוא חי"ולכ� כ, והוא מועד לכ�, כי כל חי עומד למות, ש	 זה שונה, שעכשיו נחסר וכול	 טהורי	

אי� , � שלושי	 או לאחר שלושי	לכ� כשמסופקי	 א	 מת תו. כי עומד לכ�, ואדרבה אומרי	 שמעיקרא מת, הלכה החזקה, מבורר שהוא מת

  .�"ח וכש"ולא כב, להתאבל עליו
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  :ז אחת לאחת"� תר� את קושיותיו על הט"הש

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

  .ולכ� עד עכשיו יוחזק כחי, מת

וצרי� לברר , שהפרה לא היתה קנויה לבעל החמור ונעמיד אותה על חזקה זו, ש	 יש חזקה הפוכה, ממחלי� פרה בחמור מה שהוכיח .2

 .המשיכה היה קני� גמור שקני�

 .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 קרובושא	 כתו ,ח"� כדעת הב"לכ� פסק הש

היה דואג שכתב היד , 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, יגיע לפני שלושי	 ויהיה כתוב שמת בתו� שלושי	

  

  כ הוכח שצרי� להתאבל"הורו לו שלא להתאבל ואח

, 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, שא	 לא נהג אבלות בשוגג או במזיד ועברו שלושי	 יו	

	 הא	 יתאבל על המת למרות שהוא "ומסתפק מהר, והשני חי, בתאומי	 שמת אחד מה	 קוד	 שלושי	, ט"שעד ס' ולכאורה יש ראיה לזה מס

ב כשמועה או כיו� שעברו שלושי	 יו	 זה נחש, כי נחשב כבר ב� קיימא כי אחיו חי ואי� אישה מתעברת וחוזרת ומתעברת נפלי	', פחות מל

כמו בשמועה , 	 שפטור"ומצדד מהר. רק לא ידע א	 צרי� להתאבל, כ אצלנו שידע שמת"משא, או אולי לא כי כלל לא ידע שמת לו מת, רחוקה

 .רחוקה

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 , אול	 במקרה דנ� יכול להיות שבאיזה דר� ידוע לו תו� שלושי	 א	 חייב להתאבל, שנדע שהתאו	 השני חי

  .יצטר� להתאבל

  .הכס�' � בנק"פ הש"וכ ,ז פוסק להקל שלא יתאבל"הט, למעשה כפי שאמרנו

  

  פתחי תשובה

כ עכשיו כשהגיעה האגרת כבר עברו שמונה "וא, ונפל ספק א	 הכונה שכבר עברו שמונה ימי	 קוד	 הכתיבה, מי	מי שכתבו לו שמת אביו תו� שמונה י –בית אפרי	  .1

כמו , כי דר� הלשו� משמע שעברו שמונה ימי	 בי� מותו לכתיבה, יש להכריע שלא יתאבל, יו	' ימי	 והוי שמועה רחוקה או שיו	 הכתיבה הוא היו	 השמיני ולא עברו ל

  .ובפרט שהוא חכ	 ומדייק ומצרפי	 את הגאוני	 שיו	 שלושי	 נחשב כבר כשמועה רחוקה, "שנה בבית� זה לי עשרי	"

א� . 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� ולקולאבגהו+ ותספורת 

פ "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, שזה ספק

  ?מה הדי� לעני� קדיש, אד	 שלא יודע מתי מת לו מת

הוי חומרא , 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	, הבאה לידי קולא

אי� , 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, ולמחות ביד
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  שצח' ס

  

אחריתה "וכ� ", "ואכלתי חטאת היו	"שכתוב  ,היו	 הראשו� א	 הוא יו	 המיתה והקבורה הוא דאורייתא – א"רשב, 	"רמב, �"רי ,גאוני	

, אמו, אביו, אשתו(וזה רק בשבעה קרובי	 שחייב להתאבל עליה	 מהתורה  .ושאר הימי	 מדרבנ�, ועיקר מרירות ביו	 הראשו�, "כיו	 מר

אבלות	 ) אנוסה ומפותה, שואהנאחותו , אחיו ואחותו מאמו(אול	 בשלושת הקרובי	 שהוסיפו עליה	 , )בנו ובתו, אחותו הבתולה מאביו, אחיו

  )אי� משמעות הדבר שאבלות מהתורה, מה חג שבעה א� אבלות שבעה, "והפכתי חגיכ	 לאבל"ומה שכתוב ( .היא ודאי רק מדרבנ�

  )� חולק"רמב. (כ דאורייתא"לגיהו+ ותספורת היא ג' גזרת ל – ד"ראב

וחכמי	 הוסיפו לאסור , ורק לעניי� קדשי	, ורק אנינות היא מ� התורה, יתאאי� שו	 אבלות מדאורי – רבנו יונה, י"ת ור"� בש	 ר"רמב, ש"רא

  .שמ' בדברי	 המפורשי	 בס

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

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

  .שאבלות יו	 ראשו� היא תמיד מדרבנ�

  .�"פ הש"וכ .שאי� אבלות מדאורייתא, י"ת ור"ג פסק כר"שצט סי' בס – א"רמ

ומותר , בו ג	 בשר ויי� ופטור מכל המצוותוחכמי	 הוסיפו , ולא אוכל ביו	 היו	 בשר קדשי	 או מעשר שני, אבל אונ� הוא מהתורה – ז"ט

ותשמיש אסור ה� באנינות . ואז מותר בבשר ויי� וחייב בכל המצוות חו+ מתפילי� ביו	 ראשו�, וגלוח עד שיסת	 הגולל, רחיצה, בנעילת הסנדל

  .כ האסור בזה מותר בזה ולהיפ�"א� בד, וה� באבלות

  

  :מ א	 אבלות מדאורייתא או מדרבנ�"הנפק

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

ד "� 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, אבלות 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	 , 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�, הראשו� שזה מדאורייתא

פ שאי� הלכה כדבריו "אע, יתה וקבורה נוהגי	 אבלות בפרהסיאז רבנו ירוח	 שביו	 מ"וכתב ע ,נוהגי	 אבלות בפורי	 הא	 –תג ' בס .5

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

  )לדחות 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 א כי, 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 , לא מיבעיא בימי אבלו דמדרבנ� הוא ושרי... רב אשי אוסר, טוע� קורה ראשונה...מי שהפ� זיתיו וארעו אונס או אבל" .4

 .)ק יא"מו". (במועד דאיסור מלאכה דאורייתא במקו	 פסידא שרו רבנ�

 .שזמנו של זמנו אינו זמנו של זה, לא לומדי	 אבלות מאנינות .5

לא , וא	 זה מדאורייתא, וכ� מחשש עקרב נועל מנעליו. (א להקל"וא	 זה מדאורייתא א, יוצא לדר� נועל מנעליובאבל אומרי	 שכש .6

  )להקל נית�
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  טצש' ס

  

  'סעי� א

  

: מפני שאמרו, בטלה ממנו גזרת שלושי	, שמונה ימי	 קוד	 לרגל. בטלה ממנו גזרת שבעה, הקובר את מתו שלושה ימי	 קוד	 לרגל" – גמרא

  .)ק יט"מו". (רגלי	 מפסיקי	 ואינ	 עולי	, שבת עולה ואינה מספקת

אפילו , אפילו יו	 אחד: וחכמי	 אומרי	, א"דברי ר, רי� לכפותה אחר הרגלאינו צ, קיי	 כפית המיטה שלושה ימי	 קוד	 הרגל: ר"ת" – גמרא

  ".אפילו שעה אחת, אפילו יו	 אחד: ל"א? הלכתא מאי: ל רב חביבא לרבינא"א, רבינא איקלע לסורא דפרת... שעה אחת

, אבל א	 נאנס או הזיד או לא ידע, הרגל מבטל שבעה, משמע שדוקא א	 נהג אבלות קוד	 הרגל, "קיי	 כפית המיטה"מזה שכתוב  – ד"ראב

ועבדיו ושפחותיו עושי	 בצנעא , י אחרי	"ובשבעה זו מלאכתו נעשית ע. (ות בצנעא ומשלי	 אחר הרגללונוהג אב, ודאי שאי� הרגל מבטל שבעה

למני� שלושי	 א	 ידע שמת  שרגל עולה, והוסי� רבנו ירוח	) סו� סו� נהג די� שבעה לעניי� מלאכה, שכיו� שהתבטל בגזרת שבעה, בתו� ביתו

  .קוד	 הרגל

הרגל מבטל , נהג דברי	 בצנעאו, כגו� ששמע שמועה בשבת שחל להיות ערב הרגל, אפילו א	 הדברי	 שנהג בה	 ה	 דברי	 שבצנעא – מרדכי

  .ממנו שבעה

ודוקא . מתבטלת ממנו גזרת שבעה, לובא הרג ,אפילו חל+ מנעל, שמי שנהג אבלות אפילו שעה אחת, ד וכמרדכי"פסק את הגמרא וכראב – מחבר

אבל א	 שגג או הזיד ולא נהג אבלות או שהיה קרוב , כגו� שמועה קרובה בשבת ערב הרגל, או אפילו דברי	 שבצנעא, ות באותה שעהלשנהג אב

, נוהג ברגל דברי	 שבצנעאאלא , שאי� הרגל מבטלו, ש א	 לא ידע במיתת המת קוד	 הרגל"וכ, אי� הרגל מבטל האבלות, לחשכה ולא יכול לנהוג

� שהתבטל בשבעת ימי ושכי, י אחרי	 ועבדיו ושפחותיו עושי	 בצנעא בתו� ביתו"ובאות	 שבעה מלאכתו נעשית ע, ומונה שבעה אחר הרגל

כגו� שלא , ת האבלברגל ונהג חומרו גיהו+ ותספורתכי נהג איסור ב, ורגל עולה לו למני� שלושי	. סו� סו� נהג די� אבלות ואי� להחמיר בו, הרגל

  .וכל ימי הרגל מתעסקי	 בו לנחמו ולא אחר הרגל .לבש בגדי	 מגוהצי	 וכדומה

ולכ� מותר לקרותו בתו� שבעה לתורה בשמיני , זה מותר ברגל, אבל תלמוד תורה שנאסר בגלל שמשמחי לב, מה שנוהג ברגל דברי	 שבצנעא התכוונה לתשמיש – פתחי תשובה

ב ש	 הביא את שתי "המ. תקמח אסר לעלות ברגל' א בס"המג .וא	 לא יעלה הוי אבלות בפרהסיא, קדמוני	 לקרות את כל הקהל לתורה בשמיני עצרתשזהו מנהג  ג	מה , עצרת

  .וכ� החכ	 צבי הקל בזה, ש"בגשר החיי	 הקל כפת. השיטות

  

  ".וימי הרגל עולי	 לו למני� שלושי	" – גמרא

שהרי מצד הרגל , אלא א� מתורת אבל, ולא מתורת הרגל בלבד אסור בה	, ת ונוהג בה	 גיהו+ ותספורתהיו, הרגל עולה למני� שלושי	 – �"רמב

 )תקלב פסק להחמיר ולא לגזור צפרניו במועד' א בס"א� הרמ –� "ש( ונוטל צפרניו במספרי	, מותר ללבוש בגדי	 מגוהצי	 חדשי	 ולבני	

ומדי� אבלות אסור בכל , נסי	 שמנו חכמי	 מותרי	 לכבס ולגלח אפילו במועדור אושמח שמחת מרעות והבא ממדינת הי	 ומבית השביה ושא

  .הדברי	 האלו

כי , דלא נהגא מצות שבעה ברגל, שאי� רגל עולה למני� שבעה, לעני� שבעה לא קמיבעיא לי? קברו ברגל עולה לו למני� שלושי	 או לא: בעא מיניה אביי מרבה: "וראיה לכ� מהגמרא

כי לא , כ רגל יכול לעלות למני� שבעה"א, וא	 נאמר שרק מתורת רגל נוהג בה	 ומצד שלושי	 לא". דאסור בתספורת וכיבוס, דקא נהגא מצות שלושי	 ברגל', ני� לקמיבעיא לי לע

מ "ש, "דקא נהגא מצות שלושי	 ברגל"גמרא אומרת וא	 ה', מצות שבעה ברגל אינו עולה למני� ז, כיו� שאינו נוהג כדינו, ה"ואפ, מכבס כסותו במי	 ורבי	 מתעסקי	 בו כדי� אבל

  .וכ� שלא שמח שמחת מרעות כשברבי	 מתעסקי	 בו לנחמו .ולכ� הרגל עולה למני� שלושי	. שג	 דיני שלושי	 של אבלות נוהג בה	

ברגל לא מבטל שמיני  מזה שהקובר את מתו, וראיה לכ�. אלא בדברי	 האסורי	 לו מצד הרגל, אינו אסור כלל מתורת אבלות – טור, ש"רא

כי בפועל הוא לא מגה+ ולא , שג	 לשיטתו רגל עולה למני� שלושי	, ז"מ הסיק הט"ומ .כי לא נהג כלל די� אבלות שלושי	, עצרת גזרת שלושי	

  .מספר

ימי	 אחר ' שלי	 עוד טזומ' הרי יד, ושבעת ימי הרגל, כלומר כאילו יש שבעה ימי	 לפני הרגל .� שהרגל עולה למני� שלושי	"פסק כרמב – מחבר

  ).'לא שמחת מרעות וכו, לא גוזר צפרניו, בגדי	 חדשי	, תספורת( ונוהג דיני שלושי	 ברגל .הרגל

  .וכתב שלא לגזור צפרניי	 במועד, תקלב החמיר' א בס"הרמ – �"ש

  

ואילו את עיקר , ר לא נוהג ברגל"ז נת"פח כי עיקר די� שבעה שהוא, � היא לא טובה"וסובר שראייתו של הרמב, ע"חולק על השו – משאת בנימי�

אלא רק מה שאסור מצד , א� לא נוהג אבלות שלושי	 ברגל .'ולא למני� ז' ולכ� עולה למני� ל, די� שלושי	 שהוא גיהו+ ותספורת כ� נוהג ברגל

  .הרגל ולא יותר

כי מי ידע שזה שלא מכבס , י איסור כיבוס נוהג ברגלוודא .אלא זה קשור לאבלות בשבת, ר שבעהר הוא לא עיק"ז נת"שפח, יורז דוחה דב"הט

  .וזה הרי בצנעא, במי	 זה בגלל האבלות

כי לא , ומצד אבלות אסור לנהוג בה	, גיהו+ ותספורת ה	 דברי	 שבפרהסיא ש"שלרא, ש"� לרא"המחלוקת בי� הרמב' ז את נק"מסביר הט

כי ג	 א	 ילבש בגד , שזה לא נחשב פרהסיא, � סובר"והרמב. גל ולא מצד אבלותועל כ� כל איסור	 הוא מצד הר, נוהגי	 ברגל דברי	 שבפרהסיא

כ מצד "כ גיהו+ ותספורת נוהג ג"וא, ובדברי	 שבצנעא נוהג, שצנעא י	כ זה נחשב דבר"ולא יגידו שזה בגלל האבלות וא, יגידו שאי� לו, לא מגוה+

  .אבלות ולא רק מצד הרגל



 123

שבחת� רגיל שמת לו מת בימי , ובתו� הרגל מת לו מת, בחת� שנשא אשה בערב הרגל �"ש לרמב"הרא מ בי�"צה להביא נפקהמשאת בנימי� רו

א� במקרה שלנו שמדובר בימי הרגל , שבעת ימי המשתה לא עולי	 לו לגזרת שלושי	, "מל� ביפיו"שהוא מותר בגהו+ ותספורת משו	 , המשתה

כי התוספות שנוהג בימי אבל בימי הרגל כגו� בגדי	 מגוהצי	 חדשי	 , � שלושי	� הרגל לא עולה למני"לרמב, שאסור בה	 בגהו+ ותספורת

לא , אלא רק מנהגי הרגל, ומכיו� שאי� תוספת דברי	 האופיניי	 לאבל. בגלל שה	 שבעת ימי המשתה, כא� לובש אות	, ולבני	 שלא לובש

ש אי� איסור מחמת אבל יותר "כי ג	 ברגל רגיל שלרא, שי	ימי המשתה עולי	 למני� שלו, ש"ולרא. עולי	 לו ימי המשתה בגזרת שלושי	

  .שבפועל נהג איסור בגהו+ ותספורת, ה כא�"כ ה"א, מ הרגל עולה"מ, מאיסורי הרגל

אבל יכול , פ שהגיהו+ והתספורת ה	 מצד הרגל"כי ברגל רגיל אע, ש יודה שלא עולה למני� שלושי	"ג ג	 הרא"ואומר שבכה ז דוחה דבריו"הט

ודאי כול	 , אבל בחת� שימי המשתה שלו ברגל, ומה זה משנה שיש איסור נוס� מצד הרגל ולכ� הרגל עולה לו, ושה זאת כי הוא אבללומר שע

שימי המשתה לא עולי	 לו לגזרת , ש יודה"ולכ� ג	 הרא, שהרי הוא חת�, מצד הרגל ולא מצד האבלותרק יודעי	 שנוהג איסור בגיהו+ ותספורת 

  .שלושי	

  .א"שפט ס' וכ� אבל תו� שבעה כמו בס, מ"ע שלא מכבס במי	 בחוה"א� לכומבואר מכ

  

  'סעי� ב

  

  .)כתובות ד". (אבל דברי	 שבצנעא נוהג, פ שאמרו אי� אבלות במועד"דאמר אע, יוחנ�' מסייע ליה לר" – גמרא

אבל , יוחנ�' הכי אמר ר: ל"א? אי� אבלות בשבתלא סבר מר : ל"א, אביי אשכחיה לרב יוס� דפריס סודרא ארישיה ואזיל ויתיב בביתיה" – גמרא

  ".י	 שבצנעא נוהגרדב

ט "כ ביו"משא. (ומשנקבר נוהג אבלות בצנעא, יש עליו דיני אנינות, כל זמ� שלא נקבר, מ"הקובר מתו בחוה – ג"בה, תוספות, ש"רא, �"רמב

  )שאי� די� אנינות

  .ובות מדברת על שבת ויש לתק� את הגירסאוהגמרא בכת, אינו נוהג ברגל אפילו דברי	 שבצנעא – 	"רמב

  

ט שני של "מתחיל לספור את ימי האבלות מיו, מי שקובר מתו ברגל שמתחיל את האבלות לאחר הרגל – �"רמב, 	"רמב, ש"רא ,�"רי, ג"בה

  .פ שלא נוהג בה	 אבלות בפרהסיא"אע, גלויות

  

  ".ומשלי	 עוד תשעה, הרי כא� עשרי	 ואחד יו	, לוושמיני ש, והחג, יו	 אחד לפני החג: הלכ�: אמר רבינא" – גמרא

  .ש א	 קברו ברגל"וכ, ואפילו א	 קברו קוד	 הרגל, כי לא נהג כלל די� שלושי	, משמע ששמיני עצרת לא מבטל שלושי	 – ש"רא

  

, לא כלו שבעת ימי האבלות פ שעדיי�"אע, וכשיכלו שבעה למיתת המת, ולאחר הרגל מונה שבעה ימי	 של אבל, ומתעסקי	 ברגל לנחמו" – גמרא

  :)ק יט"מו". (ואי� רבי	 מתעסקי	 בו לנחמו, י אחרי	 בצנעא בתו� ביתו"מלאכתו נעשית ע

, אבל שאר דברי	 עושי	, שורה והבראה, ברכה, הכונה שממעיטי	 בתנחומי	, מה שכתוב בגמרא שאי� רבי	 מתעסקי	 בו לנחמו – תוספות

  ).ירושלמי(ומראי	 לו פני	 מפני הכבוד 

ולאחר , חלי	 עליו דיני אנינות) �"ש –י גויי	 "ט ראשו� ע"ט שני או ביו"או ביו(מ "שמי שקובר מתו בחוה, �"פסק את הגמרות כרמב – מחבר

ומתעסקי	 בו ברגל לנחמו ולאחר , ואפילו קברו בסוכות אי� שמיני עצרת מבטל שלושי	, והרגל עולה למני� שלושי	, שנקבר נוהג אבלות בצנעא

  .והרבי	 מראי	 לו פני	 מפני הכבוד, שכשיכלו שבעה למיתת המת עושי	 אחרי	 מלאכתו בצנעא בתו� ביתו, ל מונה שבעה וכתוספותהרג

  .ומונה אחריו ששה ימי	, ט אחרו�"מונה השבעה מיו, ט של גלויות"במקומות שעושי	 שני יו

  .ז חולק"א� הט, ש שג	 הוא מדבריה	"ט שני של רה"ה מיו"ה – �"ש

מותר , מלאכה המותרת לו במועד מדי� דבר האבד � כלוכ .מ מותר להתייחד ע	 אשתו"מ, פ שנוהג אבלות בצנעא"אע, מ"במהל� חוה – א"רמ

  .ועבדיו ושפחותיו עושי	 בצנעא בתו� ביתו, י אחרי	"א דבר האבד נעשה בצנעא בתו� ביתו עובל, לעשות לעצמו

  פתחי תשובה

  .שזה חשוב לאבלות בצנעא, יו ברגלאסור לישא כפ – א"מג, שער אפרי	 .1

התיר קוד	 א� השערי תשובה . שאינו מניח עד יו	 שני לאחר הנ+ החמה י"והוסי� השבו. מניח תפילי� ג	 ביו	 הראשו�, כשמתחיל למנות אחר הרגל שבעה – א"מג .2

 .הנ+

 .שאר הקרובי	 מתאבלי	 עמו כרגיל לאחר הרגל ומשני	 בגדיה	ג	  – שיבת ציו� .3

א "בכ. עולה לו ומשלי	 רק ששה ימי	, י ג	 לא יכול לנהוג אבלות"שבא, ט שני של גלויות שחל בשבת"וכ� יו, מדרבנ� ראש השנהט שני של "ק כשיטה שיופוס – ח"ב .4

שאז אי� אבלות , וא	 לא, ט שני של גלויות עולה לשבעה"שא	 יוצא יו	 מיתה וקבורה ביו, מחלק" פרח מטה אהרו�"ומביא ש, ש דעות לכא� ולכא�"מביא הפת

  .לא עולה, דאורייתא

  

  ?הא	 שמיני עצרת נספר כשבעה ימי	 או כיו	 אחד

  .מ נחשב כיו	 אחד"וא	 נקבר בחוה, א	 קבר קוד	 סוכות נחשב כשבעה ימי	 ומקצר אבלות שלושי	 – 	"מרדכי בש	 ריב, מ"הגה
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שכתב ששמיני , וראיתו מלשו� הטור .נחשב כשבעה ימי	, ס"בי� א	 קבר לפני סוכות ובי� א	 קבר בחוהמ – דרישה, משאת בנימי�, ל"מהרש

  .אבל נחשב כשבעה ימי	, משמע שרק לא מבטל, עצרת לא מבטל

  :ל בזה"ז הרבה לחלוק ולהקשות על מהרש"הט

, משמע שאפילו מת בסו� הרגל מונה שלושי	 מהקבורה, "מונה שלושי	 מיו	 הקבורה' הקובר מתו ברגל וכו: "	 שכתב"מלשו� הרמב .1

  .ושמיני עצרת לא יעלה שבעה ימי	

אבל אי� , משמע שכל קושית הגמרא היא הא	 הרגל יעלה למני� שלושי	 או לא, א ראיה לשיטתו"� הביא בס"מסוגית הגמרא שהרמב .2

 ש שלא יהיו נחשבי	 לשבעה ימי	 ועל זה נשארנו"וכ, שרבה ש	 ענה לו שלא עולי	 לימי	 אחרי	, ועוד .דיו� שזה יעלה שבעה ימי	

 !ע לשבעה ימי	"א� לא שיהיו במעלה שנחשב שמ, משמע שלשלושי	 כ� עולה, בתיובתא ש	

 .ע נחשב כשבעה כשקבר מתו ברגל"שאי� שמ, ה מוכח הפו�"מדברי הרז .3

מ הוא נחשב רק כיו	 אחד "אבל א	 קבר בחוה, כשקבר מתו קוד	 סוכות 	ע נחשב כשבעה ימי"ששמ, מ"ז להלכה כדברי הגה"לכ� פסק הט

 .י� שלושי	לעני

  :הכס� תר� כל קושיותיו' � בנק"הש

  .ע"ס קוד	 שמ"אבל לא דברו כשנקבר בחוהמ, 	 והגמרא מתייחסי	 לשאר הרגלי	"דברי הרמב .1

ע נחשב כיו	 אחד לעני� "שאז שמ, ה זה רק כשלא ידע שמת או שמע שמת אחר הרגל"שמה שהחמיר הרז, כ אי� ראיה"ה ג"מדברי הרז .2

ה לא להאי "� שלא מוכח מהרז"מ מסיק הש"מ. ע עולה למני� שבעה"פשוט ששמ, אבל א	 ידע, ה או לאלקבוע א	 זו שמועה רחוק

 .גיסא ולא להאי גיסא

  .ל"גשר החיי	 פסק שבאופ� דחוק אפשר לפסוק כמהרש .ל"� כמי לפסוק למעשה במחלוקת הנ"לא הכריע הש ,לאור זאת

  

  'סעי� ג

  

אלא שחל שמיני שלו ! איבעי ליה לגלוחי בערב הרגל, אילימא שחל שמיני שלו בערב הרגל? ד"ה. האבל מותר בגילוח במועד: תניא" – גמרא

ועולה , וסבר לה כאבא שאול דאמר מקצת היו	 ככולו, שחל שביעי שלו בשבת ערב הרגל, לא צריכא? ש"איבעי ליה לגלוחי בער, בשבת ערב הרגל

  :)ק יז"מו". (אנוס הוא, וכיו� ששבת הוי, לו לכא� ולכא�

כלומר א	 חל יו	 שביעי של אבלות , מצות שבעה מבטלת ממנו גזרת שלושי	: אבא שאול אומר: חל יו	 שביעי של אבלות בערב הרגל" – גמרא

  :)ק יט"מו". (ויו	 שביעי עולה לכא� ולכא�, שמקצת היו	 ככולו, בטלה ממנו גזרת שלושי	, בערב הרגל

  :)ק יז"מו". (שמותר לגלח בערב שבת, י שלו בשבת ערב הרגלומודי	 חכמי	 לאבא שאול כשחל שמינ" – גמרא

  

א	 חל יו	 שמיני . בטל ממנו גזרת שלושי	 ומספר ומגלח, א	 חל יו	 שביעי בערב הרגל: ולכ�, פסק את הגמרות להלכה וכאבא שאול – מחבר

יגלח , אבל א	 חל שביעי בשבת ערב הרגל. קוד	 כי היה יכול, יגלח לאחר המועד, וא	 לא גילח אז, מותר לגלח בערב שבת, בשבת ערב הרגל

  .בחול המועד

 ובערב פסח מותר בכל אחר חצות) ה"� בש	 ראבי"פ הש"ע. (שיהיה ניכר שבשביל הרגל הוא מותר, בכל דיני	 אלו יגלח סמו� לחשיכה – א"רמ

  .כי אחרי	 אסורי	 בגלוח אחר חצות, ועדי� שיגלח קוד	 חצות, הוא זמ� שחיטת הפסחש

ומשמע שאי� הבדל באבל , שכל אד	 צרי� לגלח קוד	 חצות ולא דיבר כלל על אבל, 	 מינ+ משמע פשט"ת מהר"כי בשו, א"תמה על הרמ – �"ש

  .ט"לשאר ערב יו סחפב בי� ער

 י שהקל"ולא כבה, וחזרת מקו	 בגדי שבת, מ אסור בלבישת לבני	"מ, א	 חל שמיני שלו בשבת ערב הרגל שמותר לכבס כסותו ולגלח – פתחי תשובה בש	 שבות יעקב

  .ג	 בזה אפשר להקל, וא	 אי� לו אחרי	. מ יש להחמיר לעני� לבישת בגדי שבת א	 ה	 ממש חדשי	 וגיהוצ	 ניכר"ומ. שיש הרבה שמקלי	 בזה, והמקל יש לו על מי לסמו�. בזה

  

 �  'דסעי

  

  .אבל באביו ואמו אסור לספר עד שיגערו בו חביריו, זה רק בשאר מתי	, מה שרגל מבטל גזרת שלושי	 – טור

הרגל מבטל גזרת שלושי	 , או אפילו חל יו	 שלושי	 ברגל, אבל א	 פגע הרגל לאחר שלושי	, כל זה דוקא א	 בא הרגל תו� שלושי	 – ק"סמ

  .ג	 באביו ואמו ואפילו שלא גערו בו חביריו

  .פסק כטור – מחבר

  

  'סעי� ה

  

מ לא ילבש את הבגד עד "ומ, ולכבס מבעוד יו	, מותר לרחו+ רק בלילה, בערב הרגל) חו+ מהשביעי(א	 חל אחד מימי האבלות  – ד"ראב, ש"רא

  .הלילה
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  .מותר לרחו+ ולכבס סמו� לחשיכה ולפני כ� אסור – א"ריב

  .כלו	, ולפני כ�, רק כשיכנס הרגל בטלה השבעה – 	"רמב

מותר לכבס ולא , )אפילו נהג שעה אחת קוד	 הרגל( שא	 חל כל אחד מימי האבלות חו+ מהשביעי בערב הרגל, ד"ש וכראב"פסק כרא – מחבר

א שמתיר לרחו+ "א את ריב"והביא כי. ולרחו+ אסור עד הלילה, וטוב שיכבס אחר חצות כדי שיהיה ניכר שעשה כ� לש	 הרגל, ילבשנו עד הלילה

  .� לחשכהאחר המנחה סמו

  .א שמותר לרחו+ אחר מנחה סמו� לחשכה"פסק כריב – א"רמ

וזה מפני שהוא סובר שאיסור רחיצה נוהג כל שלושי	 , א שאסור לרחו+ קוד	 חשכה"י פסק הרמ"תקסח ס' ח ס"הרי באו, �"ז והש"הקשו הט

ז משמע שבטל לגמרי "לפי הט( ה שנוהגי	 למעשהא� כא� התיר מ, שש	 כתב שראוי לפסוק כ�, ותרצו? כ התיר כא� וסתר את עצמו"וא, יו	

אבל אחר הרגל ממשי� . ומשו	 כבוד הרגל לא נחמיר בכ�, ומחמירי	 עד שלושי	, ואיסור רחיצה שבעה זה מהדי� וכ� כיבוס. )איסור הרחיצה

פ שהוא זה שסובר "אע, מו� לערבמותר לרחו+ בחמי� ס, שסובר שאפילו נהג שעה אחת לפני הרגל, 	"והוכחה לכ� מדברי מהר. איסור הרחיצה

  .שיש איסור רחיצה שלושי	 יו	

ולא כדבריו , אי� להתירו רק כשחל שמיני שלו בשבת, שלדיד� שנוהג איסור רחיצה שלושי	 יו	, נראה להחמיר כמו שכתב בדרכי משה – פתחי תשובה בש	 אליהו רבה

  .א"ברמ

  .ואחר הרגל אסור עד סו� השלושי	, גל סמו� לחשכה� שמותר לרחו+ בתו� שבעה ערב הר"פסק כש – משנה ברורה

  

  'סעי� ו

  

לא כדברי זה ולא כדברי : וחכמי	 אומרי	, כ כרגלי	"ש ויו"רה: רב� גמליאל אומר. ק עצרת כשבת"משחרב ביהמ: רבי אליעזר אומר" – משנה

  ".כ כשבת"ש ויו"רה, אלא עצרת כרגלי	, זה

  .)ק כד"מו". (כרגלי	 וכחכמי	 דאמרי עצרת כרגלי	 כ"ויוה ראש השנהג דאמר "הלכתא כר" – גמרא

  .כ נחשבי	 כרגלי	 לבטל אבלות"ויו ראש השנה – מחבר

  

  'ח�'ז פי	סעי

  

: שנאמר, מני� לעצרת שיש לה תשלומי� כל שבעה: אלעזר' דאמר ר, יו	' הרי כא� יד, יו	 אחד לפני עצרת ועצרת: דרש רב ענני בר ששו�" – גמרא

יו	 אחד לפני החג ', הרי כא� יד, וראש השנהלפני ראש השנה יו	 אחד : אדבריה רב פפא לרב אויא סבא ודריש". ועותבחג המצות ובחג השב

  .)ק כד"מו. (יו	' הרי כא� כא, והחג ושמיני שלו

. אחרי	' 	 עוד טוומשלי', ימי	 ושמונת ימי הפסח הרי טו' אותה שעה חשובה כז, א	 נהג שעה אחת לפני הפסח: ולכ�, פסק את הגמרא – מחבר

  .'ט שני של עצרת עולה למני� טז"ויו. כ"ימי	 אח' ומשלי	 עליה	 טז', הרי יד' ושבועות כז' חשובה כז, שעה אחת לפני שבועות

  

  'יא� 'י� 'סעיפי	 ט

  

', הרי יד, כ"כ ויו"י יושעה אחת לפנ. כ שמבטל ממנו גזרת שלושי	"ומגלח בערב יו, יו	' ה הרי יד"ור, ראש השנהשעה אחת לפני  – �"רמב, ש"רא

פ שאי� "ואע( חשוב כשבעה, ושמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו, יו	' והחג הרי יד, שעה אחת לפני החג. ומגלח ערב סוכות שמבטל ממנו שלושי	

  .ימי	' ומשלי	 עוד ח' הרי כב גלויותט שני של "יו. יו	' הרי כא, )הוקשו כל המועדי	 כול� אחד לשני, לו תשלומי�

שתרי קולי בחד , אי� סוכות מבטל, כ"וכ� הקובר מתו קוד	 יו, כ מבטל גזרת שלושי	"אי� יו, ראש השנההקובר מתו קוד	  – ד"ראב, ג"בה

' כ הוא עוד ז"יו', הרי כא, כ"שבעה ימי	 עד יו', הרי יד ראש השנהו', הוא ז אש השנהב ררע, אש השנהב ררלכ� א	 קבר בע. אבלות לא אמרינ�

  .כ"משלי	 עוד יומיי	 אחרי יוו ,'וזה כח

  .ושניה	 יחד שוי	 שבעה ימי	, חשובי	 כיו	 אחד ארו� ראש השנהט של "שני יו – רבנו ירוח	

וכ� שא	 קבר . בתשרי' ה לקובר בג"וה, שמבטל ממנו גזרת שלושי	, כ"מגלח בערב יו ראש השנה� שא	 מת לפני "ש וכרמב"פסק כרא – מחבר

  .ט שני של שמיני עצרת עוד שמונה ימי	 בלבד"משלי	 אחר יו, וא	 קבר בערב סוכות. כ מגלח בערב סוכות"בערב יו

שהיות ולא נהג די� שלושי	 כלל שנהג גהו+  ,ש"ותר� הרא? מ שיבטל גזרת שלושי	"ט בפני עצמו ע"ע לא נחשב כיו"מדוע שמ, קשה – ז"ט

  .לא מבטל, ותספורת בגלל הרגל

שעדיי� יש הבדל בי� שלושי	 שנוהגי	 ברגל לשאר  ,ז"מתר� הט ?מדוע לא יבטל, זאת כמנהגי אבלות א שמחשיב"� בס"א� לפי זה לדעת הרמב

ודי לנו שנאמר שנחשב , כ ברגל שאי� הכר גמור אלא רק בתוספת"משא, שבסת	 שלושי	 יש הכר בעיקר הדי� של גיהו+ ותספורת, שלושי	

  .'ולא נאמר שיבטל ל', שבעה ימי	 לעני� הל

ת הסובר שמי שגלח "לפי זה לר, ש ששמיני עצרת לא מבטל שלושי	 זה מפני שמה שנהג ברגל זה מצד רגל ולא מצד איבול"לפי טע	 הרא – בש	 נודע ביהודהתשובה פתחי 

כ שמיני עצרת "וא, מטע	 הרגלכ איסור תספורת הוא רק מטע	 שלושי	 ולא "א, כ מת לו מת שעה אחת לפי הרגל"כ מי שגלח ערב הרגל ואח"א, מ"בערב הרגל מותר לגלח בחוה

  .ע כי בגמרא לא חילקו כ�"א� צ. יבטל גזרת שלושי	 לגמרי
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  'סעי� יב

  

מיד אחר הרגל יש לו די� שבוע שלישי שיושב במקומו , יו	' שאותה שעה והרגל נחשבי	 כיד, הקובר מתו שעה אחת לפני הרגל – רבנו שמשו�

  .ואינו מדבר

  .פסק כרבנו שמשו� – מחבר

  

  'גסעי� י

  

, כי היות ויו	 מיתה וקבורה הוא מדאורייתא, נוהג אבלות גמורה, ט שני של גלויות שהוא סו� החג"מי שמת לו מת ביו – �"רמב, גאוני	, ג"בה

  .ת דרבנ�"אתי עשה דאורייתא ודחי ל

ט "הוסיפו אינו מתאבל עליה	 ביואבל אות	 הקרובי	 ש, ט שני"קורע ביווכ� שאינו , ג ה	 בשבעה קרובי	 המפורשי	 בתורה"דברי בה – טור

  .שני

  

  ראש השנהט שני של "די� יו

  .פ שזה עולה למני� שבעה"אע, כי זה קדושה אחת, אי� מתאבלי	 כלל, ראש השנהט שני של "יו – 	"רמב

כמו בשאר , ה וקבורהמתאבל ביו	 מית ראש השנהט שני של "ג	 ביו, הוא מדרבנ� ראש השנהט שני של "היות ויו – טור, מ"הגה, גאוני	, ג"בה

  .ט שני של גלויות"יו

  )שצח בזה' ועיי� לעיל בס(. ט שני"וממילא לא נוהג אבלות כשמת לו מת ביו, שאבלות יו	 ראשו� הוא מדרבנ� י	סובר – ת"ר, ש"רא

  

אבל מי . בשבעה קרובי	 שרק, וכטור, נוהג אבלות כי אתי דאורייתא ודחי דרבנ�, ט שני א	 מת לו מת"שביו, ג וכגאוני	"פסק כבה – מחבר

  .אינו נוהג אבלות שכיומא אריכתא הוא ראש השנהט שני של "ואול	 ביו, ואינו קורע .ט"שהוסיפו מדרבנ� לא מתאבל בשו	 יו

  .ט שני של גלויות"אפילו הוא יו	 מיתה וקבורה ביו, והעול	 נוהג לא להתאבל על שו	 מת

  .ואי� לשנות .וכ� יש לנהוג למעשה, ו� דרבנ�ואלו שנוהגי	 כ� סוברי	 שאבלות יו	 ראש – א"רמ

  .ב"ט שני של גלויות עלה לו למני� שבעה כמבואר בסו� ס"מ יו"מ – �"ש

ט "וכתב שמי שנקבר ביו ,מ חלק"אבל הגה, אינו עולה למני� שבעה ובשאר ימי	 טובי	 עולה ראש השנהט שני של "ביוש ל כתב"מהרי – ז"ט

  .ט שני אינו עולה למני� שבעה"יו, אול	 א	 נקבר באמצע הרגל, האחרו� אז עולה לו למני� שבעה

שהיות ושני , ל"ומסכי	 ע	 מהרי, כ ששה ימי	"ועושה אח, ט שני עולה למני� שבעה"יו, ז שג	 א	 נקבר באמצע הרגל"למעשה פוסק הט

, אול	 כל זה כשנקבר ביו	 הראשו�, אינו עולה ט שני"כ� ג	 יו, יו	 ראשו� אינו עולה למני� שבעהשכש	 , ה	 יומא אריכתא ראש השנהט של "יו

  .ראש השנהט של "ל מודה שמונה מיו"ג	 המהרי, ראש השנהט שני של "אול	 א	 נקבר ביו

' ח ס"ב באו"פ המ"וכ. פ שלא נוהגי	 לנהוג בו אבלות"ט שני אע"ש מונה מיו"ט ראשו� של רה"ח שג	 א	 נקבר ביו"� פסק בש	 הב"הש

  .המג� אברה	 וכ� דעת', ק ח"תקמח ס

  

  'סעי� יד

  

כיו� שהוציאוהו , 	 שיוליכוהו לקברו"ומסרו לעכו, ט ונתיירא שמא לא יספיק לקברו מבעוד יו	"מי שמת לו מת בערב יו – ג"� בש	 בה"רמב

פ שעדיי� לא "הרגל מבטל את השבעה אע, ונהגו בה אבלות, חלה עליה	 אבלות וא	 הוא שעה אחת קוד	 הרגל, מהעיר והתכסה מעיני הקרובי	

  .נקבר

  )א"ס ס שעה"ועיי� לעיל ר( .�"פסק את הרמב – מחבר
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  ת' ס

  

  'סעי� א

  

  .).ק יט"מו" (שבת עולה ואינה מפסקת" – שנהמ

ע עבידי "דלאו כו, ושמואל מאי שנא נעילת הסנדל רשות. א� פריעת הראש רשות: ורב אמר, ר רשות"ז חובה ונת"פח: אמר שמואל" – גמרא

דאמר כל עטיפה שאינה כעטיפת הישמעאלי	 אינה , שמואל לטעמיה? לאו כולי עלמא עבידי דמגלו רישייהו, פריעת הראש נמי, ודסיימי מסנאייה

  ".עטיפה

  .וא	 היה מפסיק לעול	 לא יהיו שבעה ימי אבלות, א לשבעה ימי	 בלי שבת"כי א – �"רמב

  

  חיצהר  מיטהשמיש הת  עילת סנדלנ  יפת המיטהקז  רת קרע לאחוריוזח  ריעת הראשפ

כי , מותר לנהוג – רב

לא צרי� עטיפת 

  .ישמעאלי	

אסור  – לשמוא

כי צרי� , לנהוג

  .עטיפת ישמעאלי	

 – מרדכי, ש"רא

כסוי ראש נוהג 

בשבת כי זה דברי	 

  .שבצינעא

חייב  – �"רמב

וא	 באו , לכסות

אורחי	 פורע ראשו 

. כ"וחוזר ומכסה אח

וא	 סנדליו ברגליו 

יכול להמשי� לכסות 

  .וראש

 – מחבר, רטו

כסוי ש, כשמואל

  .ראש לא נוהג בשבת

קצת עטיפה  – א"רמ

נוהג הואיל ויש לו 

  .מנעלי	 ברגליו

  

  .אסור לנהוג – גמרא

א	 יש לו  – ג"סמ

סנדלי	 ברגליו לא 

חייב להחזיר את 

  .הקרע

, �"רמב, 	"רמב

, מחלי� בגדו – מחבר

מחזיר וא	 אי� לו 

  .לאחוריו

בתו� ביתו  – י"רש

, ע	 הקרע יכול ליל�

כמו רבא שטייל 

  .בסמו� לביתו

, 	"רמב, טור, גמרא

לא  – מחבר, �"רמב

וזוק� , נוהג בשבת

  .את מיטתו הכפויה

נוהג  – טור, גמרא

לא נועל ו, בשבת

  .סנדל בשבת

נוהג אבלות  – �"רמב

בביתו ולא נועל ג	 

א	 יבואו אורחי	 

כמו בספור , לביתו

 �של אביי ורב יוס

שכיסה ראשו וקרא 

  .דברי	 שבצנעאלזה 

, ש"רא, 	"רמב

לובש  – מחבר

כי זה  ,מנעלי	 בשבת

  .פרהסיא

, 	"רמב, גמרא

 ,ש"רא, �"רמב

, נוהג בשבת – מחבר

ואסור בתשמיש 

  .המיטה

, 	"רמב, גמרא

, ש"� ורא"רמב

לרחו+ אסור  – מחבר

ונוהג אבלות , בשבת

 .כרגיל

  

והרי סברה זו תועיל ג	 א	 עוט� כעטיפת , ולכאורה מה הקשר, לי	 מרגליוכי יש לו מנע, שמתיר לעטו� קצת את ראשו א"� תמה על הרמ"הש

  .מ בעטיפה קצת כי נוהגי	 אותה לפעמי	 ג	 אחר שבעה"והסיק שמותר בכ? הישמעאלי	 ולא רק עטיפה קצת

  .שאינו אבל, ואולי זה מפני שמנעלי	 מוכיחי	 עליו, שכיו	 לא נהגו לדקדק בעניי� הקרע בשבת, �"עוד כתב הש

  

  תלמוד תורה

כי חייב לעשות , הוי כקורא את שמע ומותר, אבל לחזור הפרשה שני	 מקרא ואחד תרגו	, אסור לו ללמוד תורה כי זה דברי	 שבצנעא – ש"רא

  .כ�

  .ת בשבת כי זה מילי דצנעא"יש אוסרי	 ת – מרדכי

  .ת כי צרי� לשמח את עצמו בשבת וזה משמח את הלב"מתיר ת – י"ר

  )�"ש. (ה שני	 מקרא ואחד תרגו	"וה, ש שללמוד אסור ולחזור הפרשה מותר"פסק כרא – מחבר

  

  ?לה לתורהועהא	 כה� אבל 

  .עדי� לומר לו שיצא מבית הכנסת, ת שיעלה לתורה"למרות שנוהגי	 כר – מ"מ בש	 ר"הגה
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  .מותר לעלות לתורה ולא צרי� לצאת מבית הכנסת – אור זרוע

  .כי אחרת זה אבלות בפרהסיא, היחיד בבית הכנסת חייב לעלות בשבתא	 הוא הכה�  – מ"דרכי משה בש	 הגה

  .עלה, וג	 כשהיה אבל ולא קראו לו, ת שתמיד עלה שלישי"כמו ר, א	 קראו לו לעלות לתורה מותר לעלות – מחבר

יצא מבית הכנסת ולא ש כתב שטוב ש"ובפת( .אחרת לא, מותר לעלות לתורה כשאי� אחר שרק באופ� זה, מ"פסק כדבריו בש	 הגה – א"רמ

  )יקראו לו כלל

, שחולק על זה דתת אשש הביא דע"בפת .לא עולה לתורה, )או שיש לו איזשהו חיוב אחר( אבל שמילת בנו בשבת שהוא אבל – ל"ז בש	 רש"ט

  .אחרת זו אבלות בפרהסיא, יעלה, וכ�  בילדה אשתו או שיש לו יארצייט, כי אחרת זה אבלות בפרהסיא

  

  פתחי תשובה

  .מנהג טעות הוא, אחרי חצות מפני כבוד השבתמה שנהגו העול	 לשבת על כסא וספסל וללבוש מנעלי	 בערב שבת  – בעת שאולג .1

וקוד	 , וכ� נוהגי	 שהאבל במנחה עומד בחליצת מנעלי	 חו+ לבית הכנסת, פוסקת האבלות, דהיינו שקיבלו עליה	 הקהל שבת, משעה שאמרו ברכו – שיבת ציו� .2

ואפילו שנוהג כ� כל , אבל במקו	 מתפלל ביחידות אינו יכול לקבל עליו שבת מוקד	, בצבור ונגרר אחריה	 וכל זה במקו	 שמתפללי	. לו ונועל מנעליו ברכו קוראי	

 .ורק מזמ� מנחה קטנה יכול להקדי	, ימות השנה

א "א� בספר ארבעה ט. אינו רשאי לקרות בשבת', או ביו	 ב' ות ביו	 אא	 נגמרת האבל, בשבוע' עד יו	 דלהשלי	 כיו� ששני	 מקרא ואחד תרגו	 יכול  – בית הלל .3

 .א� אסור ללמוד משניות מסכת שבת כהרגלו. שזהו הזמ�, צרי� לקרות בשבתש ,חולק

 .בכ� כלו	 מ א	 לא יצא וקראו לו אי�"ומ .וצרי� הכה� לצאת, אז בודאי שלא נקרא פרהסיא, ישראללא	 רגילי	 שיוצא הכה� כדי לקרות  – חת	 סופר .4

  

  'סעי� ב

  

א שפסק שנוהגי	 איסור "וזה שיי� רק לרמ .לכבוד השבת' שהוא יו	 כט, מותר לו לרחו+ בערב שבת, אבל שחל שלושי	 שלו בשבת – מ"הגה

מותר כבר  ,בשבת א	 היו	 השלושי	 הוא, יו	' אלא כל דבר שנוהג ל, ולא רק רחיצה .ימי	' אבל למחבר איסור רחיצה הוא רק ז, יו	' רחיצה ל

  .וחזרה למקומו בליל שבת ולבישת בגדי שבת, כגו� כיבוס, לכבוד השבת' בכט

  .עולה לו ליו	 אחד, כיו� שדברי	 שבצנעא נוהג בשבת, גררתו חיה או לסטי	 ובשבת התייאש מלבקש – מחבר

  .שבתא לעשות	 ב"לדברי	 שא, ואי� לחלק כלל בי� דברי	 שנית� לעשות	 בשבת, מ"גההפסק את  – א"רמ

  .מותר ג	 גלוח ונטילת צפרניי	 – ש"פת
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  תא' ס

  

  'סעי� א

  

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

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

  .מתוק� ומזומ�, הקבר 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 , 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', האבל לא בטבלא וכו

  .וראיית	 מהירושלמי, אי� עושי	 הבראה כלל – ק"סמ, ג"סמ

  .מברי� קרובי	 במועד – מ"הגה, �"רמב, �"רמב, ש"רא

ט ואפילו "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. ט שני אי� קורעי	 ולא חולצי	 ולא מברי�"ביו

, 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� (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). עונות אחריה

והא רב כהנא ספד לרב זביד מנהרדעא . 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"בפו	 נהרא בחוה

  .ג	 שמועה רחוקה זה כאילו בפניו – 	"רמב

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

  .שמועה אפילו רחוקה נחשב כבפניו
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  '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 "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� "כ עד ר"תחילת סיו� ומעריו, שאי� אומרי	 צדוק הדי� בכל יו	 שאי� בו תחנו� כגו� חודש ניס�, י"ז והגהות אשר"כתבו האו. (אחר חצות

  )+ הוסי� לא לומר בתשעה באב שהוא כמועד"בוהתש, אלא בהליכה

  .ט ראשו� לא"אבל ביו, ט שני"מ וביו"וק הדי� וקדיש בחוה� שאומרי	 צד"י וכרמב"פסק כרש – מחבר

לא אומרי	 , 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, י� וקדישצדוק הד

  .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 , 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 . רגלי	

  .א� לא מספידי	 בו, פורי	 כל דיני אבלותנוהגי	 ב – 	"רמב, רבנו גרשו	

) שלא עדי� משבת(, אלא רק אבלות בצנעא', וטו' אול	 לא נוהג בו אבלות בפרהסיא ביד, פורי	 לא מבטל אבלות – ש"רא, 	 מרוטנבורג"מהר

, שלוח מנות כי חייב בכל המצוותוחייב ל, וינעל מנעליו, יל� לבית הכנסת לשמוע מגילה משו	 פרסומי ניסא, ולכ� אחרי תפילת ערבית בביתו

  .כי נוהג אבלות בצנעא, פ שלא מתאבל עולה לו למני� שבעה"ואע

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

  .ישאר ש	 ויקרא מגילה

כי , נוהג כל דיני אבלות, אול	 א	 חל יו	 מיתה וקבורה בפורי	, ימי	 הול� לשמוע מגילה' בפורי	 ואפילו תו� גאי� אבלות כלל  – רבנו ירוח	

  .ט שני"ולא עדי� מיו, 	"אבלות יו	 ראשו� דאורייתא כדעת הגאוני	 והרמב

  

  .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 , 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, וקבורה וכשיטתו שאז אבל מדאורייתא

 �  .שאי� אבלות בפורי	, ע כא�"סק כדברי השופ –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 , 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 .במיני שמחה שעושי	
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  תב' ס

  

  'סעי� א

  

קרובה ? 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	, בתו� 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 "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 "של, וכתב הטור. )היינו שעה  אחת( ומקצת היו	 ככולו ".הלכה כדברי המקל באבל, דאמר שמואל, ע"הלכה כר, וחכמי	 מחמירי	

  .בלילה או שמע 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 	 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 . ומונה מיו	 המיתה ולא מיו	 השמועה, חדש' וכ� בשאלת שלו	 וכניסה לבית המשתה יב, ובגיהו+ עד הרגל וגערה, ריובו חב

  .אפילו בדיני שלושי	, נוהג יו	 אחד בלבד, חדש' שמועה על 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	 למיתהבתו�  – שמועה קרובה

ואפילו שמע על אביו , ש ביו	"ש בלילה ול"ל, ונוהג שעה אחת באבלות שמקצת היו	 ככולו, כששמע לאחר שלושי	 למיתה – שמועה רחוקה

ואסור בשאלת שלו	 ובכניסה , ני שלושי	 בתספורת עד שיגערו בו חבריו ובגיהו+ ג	 גערה וג	 רגלאלא שבאביו ואמו ממשי� ונוהג די, ואמו

  .אלא רק יו	 אחד ומקצת היו	 ככולו, אינו נוהג כלו	 חדש' וא	 שמע לאחר יב. חדש מיו	 המיתה' לבית המשתה עד יב

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

  

  'סעי� ב

  

אבל אסור בנעילת : 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, הסנדל

שמספיק שיעשה מעשה אחד של , �"אלא חידש הרמב? יו	 אחדהרי הוא אבל , פשוט שיחלו+, מדוע אמר לו לחלו+ לו מנעליו, קשה – �"רמב

, וא	 אי� לו מנעלי	 יכפה מטתו, אלא מעשה הניכר כגו� חליצת סנדל, ולא צרי� את כל דיני האבלות כגו� כפית המיטה ועטו� הראש, אבלות

אול	 אינו יוצא בהפסק עבודה או ). ורה מיו	 שניכי ביו	 שני של שבעה מותר לו ולא יהיה שמועה רחוקה חמ(צ לחלצ� "וא	 היה לבוש תפילי� א

  .ואינו נראה כאבלות א	 רק יפסיק לעבוד, כי יש הרבה בטלני	 בשוק, אלא צרי� מעשה בפועל של אבלות ,לימוד או רחיצה

פ "ע( .	 נמצאות עליוכלל 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, הדרישה

  

  '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
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  .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 , )היינו שעה אחת( אינו נוהג אלא יו	 אחד, ש או מוצאי הרגל נעשית רחוקה"ולמוצ ,ה בשבת או ברגלבוקרהשומע שמועה " – גמרא

  ".וברגל אסור בדברי	 שבצנעא

אינו נוהג כלל , 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, דברי	 שבצנעא

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, ותגורמת לאבל

נוהג שעה אחת , 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 , ט אסור בדברי	 שבצנעא"ובשבת ויו

  .נוהג למחרת שבעה ושלושי	 כרגיל', אבל א	 שמע בשבת שהוא יו	 כט – ז"ט

  

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 , אי� שבת עולה בתחילת שבעה – רבנו יחיאל

  .היו	

  .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 , 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"לשבת במוצ

ה 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

כתב ולמעשה . מ נוהג בדברי	 שבצנעא"כי בכ, ומותר לעלות לתורה בשחרית ולא צרי� לעשות מעשה הניכר, השבעה ולא ממתי� לקימת מנחמי	

  .שצה בזה' ועיי� לעיל ס, ת ולעלות לתורה במנחהז שראוי לנהוג שעה אחת ולקו	 אחר שחרי"הט

ועוד , ש"למה ישלי	 במוצ, אבל כשנהג ששה ימי	, ש לנהוג שעה אחת"ולכ� צרי� במוצ ,שבנידו� דיד� מעול	 לא נהג אבלות, דחה דבריו – �"ש

וכ� פסק למעשה שבשבת נוהג אבלות רק שעה אחת ומותר לעלות לתורה אפילו  .ש כא�"וכ, שאפילו זלזל באבלות לא משלי	, שראינו לעיל

  .חהג	 כא� יעלה רק במנ, מ מכיו� שביו	 חול ק	 אחרי שחרית"ומ, בשחרית

  

  'סעי� ח

  

ולא ידע עד שעברו עשרה , וצרי� להשלי	 תשעה אחרי החג', ע עולי� לו לכא"שערב החג והחג ושמ, מי שמת לו מת ערב סוכות – ה"רז, �"רמב

וכ� , כי לא עברו שלושי	 יו	, ה אי� זה נחשב שמועה רחוקה"מ לדעת הרז"מ. והוי ספק אבלות ולקולא, יש שהסתפקו בדי� זה, ימי	 אחרי החג

ודאי שאי� הרגל עולה לו ולא יחשב לו , ג שלא ידע ולא נהג"אבל בכה, די� זה שרגל יש לו די� שבעה זה רק כשידע ונהג אבלות קוד	 הרגל

  .ולכ� מונה שבעה ושלושי	 משעה ששמע, כשמועה רחוקה

  .ה"פסק כרז – מחבר

ורק , הכל הול� אחר המיתה, ביו	 שאחריו לעני� שמועה קרובה ונקבר, 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 המיתה הכס�' א� בנק .בעני� אבלות הול� אחר סתימת הגולל

  

  'סעי� ט
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משמע שמי , שמעיה הול� כלי אחרי לבית המרח+ואמר ל, ח שאמרו לו שאביו ואמו אינ	 קיימי	"מהגמרא במעשה דר – � גאות"� בש	 רי"רמב

לשניה	 ' ול' נוהג ז, וכ� שתי שמועות קרובות ביו	 אחד, )היינו שעה אחת( אינו נוהג אלא יו	 אחד, ששמע שתי שמועות רחוקות ביו	 אחד

  .מונה מהאחרו�, בי� מתו לו יו	 אחר יו	, בי� שמע יו	 אחר יו	, ובזה אחר זה, כאחד

  .�"בפסק כרמ – מחבר

  

  'סעי� י

  

כי , 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, אולי עולה כשנהג את כל האבלות

ה "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, כתוב שהשבת עולה

תה השבת למני� עולה לו או, אמכיו� שנוהג בשבת אבלות בצנע, שא	 שמע שמועה קרובה בשבת ערב הרגל, 	 מרוטנבורג"פסק כמהר – מחבר

  .זרת שבעהוהרגל מבטלו מג, שבעה

  

  '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 , אינו נחשב כלילה לעני� שתחשב כשמועה רחוקה, לאחר שהתפלל ערבית ועדיי� הוא יו	' א	 שמע שמועה קרובה ביו	 ל – ז"ט

יל למנות שיתח, א הביא בש	 חדושי הגרשוני"ורעק. ויו	 השלושי	 נחשב כיו	 הראשו� של השבעה', ול' ולכ� מתאבל ז, הקלאומרי	 כ� ולא ל

  .פ שנוהג אבלות ג	 ביו	 שלושי	"כי כבר התפלל ערבית אע, שבעה מלמחרת

, 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 , ולעני� יארצייט. חשוב כאילו שמע ביו	, ועה בי� השמשותשא	 שמע שמ ,שעה כתב' ש בס"והפת. שמשמי	 שלחו לו אבלות בעודו יו	

  .שיי� כשמת ביו	 ולא אכפת לנו כשמתפללי	 ערבית

  

  'סעי� יב

  

א� א	 שואל , "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, אי� לו לשקר ולומר חי הוא, עליו

  .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 ', 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, עד שאתה שואלני א	 אבא קיי	

  .אבל בנות לא, כדי שיאמרו קדיש הודיע 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

  

  

  די� תענית ביו	 שמת בו אביו ואמו

  .מצוה להתענות ביו	 שמת בו אביו ואמו – כלבו

  .המיתה ולא ביו	 הקבורההמצוה 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
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שיעשו יארצייט כל אחד ביו	 , 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, אחר וזה חוכא ואיטלולא

' 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  .לכ� בשנה הראשונה יתענה ביו	 הקבורה, חדש פחות יו	' ינהג יב, למשל מי שנקבר יו	 אחד אחרי פטירתו, חדש

  .ביו	 המיתה

והרי א	 לא שמע שמת , חדש מיו	 המיתה' שודאי כול	 מוני	 יב, ו של המשאת בנימי�ולא מאמי� שיצאו דברי	 אלו מפי, דחה דבריוז "הט

חדש ממיתתו ' כי לאחר יב, חדש' ג	 א	 זה פחות קצת מיב, יתהלכ� יסיי	 את האבלות ביו	 המ! ?חדש' יתחיל למנות יב, אביו כלל חצי שנה

  .נגמר דינו

, 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 , שאז מתחיל משפט הרשעי	 בגיהנו	, חדש מהקבורה' שמונה יב, ויש להסיק ?חדש' מדוע במזיד יפסיק לפני תו	 יב

  .כמה שבועות אחרי המיתה

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

, בניס� הוא סתימת הגולל' הרי האבלות מתחילה מיד, בניס�' ח ניס� ונקבר ביד"א	 מת בר, מה יקרה, ועוד? כ ביו	 אחר"ואח, ביו	 אחד

' עשו יארצייט לפני שנהגו יביג "וג	 דוחק לומר שא	 ארע בכה, יו	 המיתהחדש נל� אחר ' ודוחק לומר שלעניי� יב! והיארצייט מיו	 המיתה

  !חדש שלמי	

אול	 א	 יש הפרש של ארבעה , אזלינ� ג	 בשנה הראשונה אחר יו	 המיתה, שא	 זה הפרש של יו	 אחד בי� מיתה לקבורה, �"לכ� פוסק הש

  .כ למעשה"וכ, יו	 הקבורהאו חמשה 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 "ה אאתמיד 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  – ילקוט יוס�. ימי	 שיעשה בשנה הראשונה מיו	 הקבורה' וה' הקבורה מרוחקת ד

  .מה לסמו�

  

  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� , 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, ישתת� בסעודה

ולא יאכל , 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, בסעודת מצוה

 .לא מתענה, חת� בשבעת ימי המשתה שיש לו יארצייט –) 'ק א"תקעג ס' ח ס"אשל אברה	 או( ג"פמ .3

הר "ת "ובשו. ה במוהל וסנדק"ונראה שה. אי� צרי� להשלי	, וא	 רוצה להתענות, אינו מתענה, ביארצייטא	 יש לו ברית מילה  –) 'ק ה"תקסח ס' ח ס"או( ז"ט .4

  .מתיר אפילו לכתחילה לקבל סנדקאות או להיות מוהל ביו	 שיש לו יארצייט" הכרמל

  

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

חדש ' ש	 שבכל שנה נוהגי	 ביארצייט איסורי יב ז"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. וג	 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 באדרא	 מת – י וייל"מהר

וזה דומה לנדרי	 שמי  .מתעני	 רק בשני, אול	 א	 מתו בשנה מעוברת באדר שני, יצו	 באדר אשו� ולא בשני – תרומת הדש�, י מינ�"מהר

  .צ	 באדר ראשו�, שנדר שיצו	 באדר סת	

  .רק בשנייתענה  – ס"חת, )תקסח' ח ס"או(מחבר 

וא	 . 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 שנימת ב

, 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, בליל יו	 שמת בו אביו או אמו
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  .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 . 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

, "נחלת שבעה"וב" חוט השני"וב, שהכל נגרר אחר הפע	 הראשונה, בערב שבת כ"ואפילו יחול אח, תמיד צרי� להשלי	, שרצה לומר שא	 היארצייט הראשו� חל בחול

ג מקל אפילו כשחל בפע	 הראשונה בערב "והפמ. אז עושה כ� בכל פע	 שיצא היארצייט בערב שבת, ורק א	 חל בפע	 הראשונה בערב שבת והשלי	 התענית, חולקי	

  .ורות חלושי	כי בזמנינו הד, ולדעתו א� א	 יארע בחול לא ישלי	, שבת
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  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 , בשמחה שהיו ראויי	 להיאכל, אלא מתאונ� ואינו אוכל קדשי	, לאו דוקא מתאבל בנעילת סנדל ושאר דברי אבל – נמוקי יוס�

  .ח	 לבו ודואג, אביו ששב עפר ואפר

עטיפת (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, כפית המיטה, הראש

  

  ?הא	 חל דיני אנינות בליקוט עצמות

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

  .הערב

ה א	 עומד ומלקט "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, ה לווחשכ

ונוהג עליה	 , אלא על כל הקרובי	 מתאבל עליה	 בשעת ליקוט עצמות, לאו דוקא אביו ואמו – �"רמב, ש"רא ?על מי מתאבלי	 בליקוט עצמות

  .כל דיני אבלות

כ לא מתאבל "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 ( .ולכ� לא מלקטי	 סמו� חשכה, מותר ביו	 שלאחריו, וא	 עמד וליקט וחשכה לו, אפילו צרורי	 בסדינו

  )עצמות אביו

  .ש שאי� די� אנינות בליקוט עצמות"פסק כרא – א"רמ

  .שמא נחסר כלשהו מאביו ואסור לו להיטמא, � אינו רשאי ללקט עצמות אביוכה – �"ש

  פתחי תשובה

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

ואפילו יבוא מישהו ויאמר לו היו	 , 	 שיפנו קברי	 לא של קרוביה	 משו	 שחסו חכמי	 על זמנ	 של ישראלאלא בעלי חברא קדישא יקחו כל יו	 אנשי, לקרובי	

  .הוא עובר על תקנת הציבורשהרי , לא מאמיני	 לו, מפני	 קבר קורב�

ח שמי	 כל אחד בארו� "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

אבל א	 כמה , ע שישימו כל גל עצמות בפני עצמו"ואפשר שאפילו כונת ר. והעיקר שלא יתערבו העצמות, שאי� קפידא בקבורת	 בגומא אחת, והפרישה כתב, ארזי	

  .העיקר שלא יתערבו בפני	, ארזי	 ביחד בארו�

ולשי	 , 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 

, וג	 בארו� עצמו יכולי	 לעשות הפסק מחיצות של חרסי	 .כ זהו גנאי"שאל, ושלא יכבדו העצמות העליונות על התחתונות, ארו� מעל ארו� ובתנאי שיהיה הפסק ראוי

  .כי מצוה שיהיה עפר, ואי� נכו� להפסיק במחיצה של חרס בגובה, ארו� לארו� צרי� הפסק עפר שראוי להתעכל כל העליו�אבל בגובה בי� 

  

  .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 , "קורעי	 עליו בשעת ליקוט עצמות, כל שקורעי	 עליו בשעת מיתתו" – אבל רבתי

  .ג	 בשאר קרובי	

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

  

  'סעי� ג

  

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

  ".אבל מברי� עליה	 בעצמו

מה . 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? ה	 הדברי	

  .את הברייתא באבל רבתי וכירושלמיפסק  – מחבר
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  'סעי� ד

  

שהרי , 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 , כי הוא שמח בשמחת הרגל, שברגל אי� בעיה זו ,ומתרצת הגמרא? מתאבל עליה	 כל היו	, המלקט עצמות אביו ואמו

  ".עצמותיה	

  .ולכ� מלקטי	 עצמות במועד, הלכה כמותו, מאיר' והגמרא דנה וחזרת לפרש דברי ר תהיו – �"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	 , 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, שמע בו ביו	 שליקטו את עצמות אביו

  .פ שלא היה ש	"אע, שא	 שמע שליקטו היו	 עצמות אחד מקרוביו מתאבל, שלמיפסק את הירו – מחבר

  .אי� מתאבל עליה	, א	 שמע שליקטו אתמול – א"רמ

א	 עוד כלל לא התאבלו עליו , וא� יותר מכ�. אינה מתאבלת עליו, ולאחר זמ� ליקטו עצמות בעלה הראשו�, אשה שמת בעלה ונישאה לאחר – ס"פתחי תשובה בש	 חת

ואי� זה ראוי להראות אבלות על בעלה הראשו� בפני בעלה , שנישואי שני מפקיעי	 קורבת הראשו� לגמרי, אינה מתאבלת בנישואי השני, רק אחרי שנישאה לאחר תייאשו מלקברווה

  ".ודרכיה דרכי נע	 וכל נתיבותיה שלו	", השני

  

  'סעי� ו

  

  ".כ התפרקו העצמות מעצמ� ונפסקו הגידי	"את הגידי	 אא אי� מפרקי	 את העצמות ואי� מפסיקי	: תניא" – אבל רבתי

  .שאי� מפרקי	 עצמות ולא מפסיקי	 גידי	, את הברייתא באבל רבתיפסק  – מחבר

  

  'סעי� ז

  

 יוחנ� ב� נורי' ר, )כלומר שאחרי	 ילקטו מפני כבוד אביו. (עקיבא' דברי ר ,העצמות אד	 מלקט חו+ מעצמות אביו ואמוכל על " – אבל רבתי

א� מצאנו ) ולכאורה יהיה מותר ללקט עצמות אביו". (כלה הבשר אי� הצורה ניכרת בעצמות. ליקוט עצמות אינו אלא משיכלה הבשר: אומר

  .שלא יהיו בזויי	 בידו, פ שכלה הבשר אמר לבנו שלא ילקט אלא אחרי	 ילקטו"אלעזר ברבי צדוק שאע' במעשה בר

  .יוחנ� ב� נורי' טעמו של ר פה מסתבר, ע מחברו"פ שהלכה כר"אע – טור

, 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, נכו� הוא שלא ילקט	 בעצמו

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

  

  'סעי� ח

  

סו� אפרסקל : ע אומר"ר, נ"דברי ריב, ובראש אפרסקל מכא�, בראש אפרסקל מכא�: מלקט אד	 עצמות שני מתי	 כאחד" – אבל רבתי

בשעת מיתתו , אכ� אמר לי אב: אמר רבי אלעזר ברבי צדוק. אלא מלקט ונותנ� כל אחד בעצמו בארו� של ארזי	, להתעכל וסו� עצמות להתערב

  ".שלא יהיו בזויות עלי�, ולבסו� לקוט עצמות ותנ	 בארזי	 ואל תלקט	 ביד� אתה, מתחלה קברוני בבקעה

  .פסק את הברייתא באבל רבתי כמו שהיא – מחבר

  

 �  'טסעי

  

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

וא	 . ואפילו א	 היו רבי	 המלקטי	, בי� בדר� בי� בספינה, ש עצמות רחוקי	"ש עצמות קרובי	 ל"ל, בי� בחול בי� בשבת, האמורות בתורה

  ".רצה להחמיר על עצמו לא יחמיר מפני כבוד עצמות

  .פסק את הברייתא באבל רבתי – מחבר

  .זה משמר וזה קורא, בי	אבל משמרי	 ר, דוקא מלקטי	 רבי	 – �"ש
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  'סעי� י

  

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

  ".מתיירא 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 שבשעה שנפט, ה מדה יפה מהשלו	 שנתנה לצדיקי	"גדול השלו	 שלא ברא הקב: מ אומר"היה ר" – גמרא

ולא ', הול� נכוחו'והשלישית אומרת ', ינוחו על משכבות	'השניה אומרת ', יבוא שלו	'הראשונה אומרת : מלאכי השרת מקדימי	 אותו בשלו	

  .)כתובות קד. ('יבוא שלו	 יבוא שלו	'אלא שמקלסי	 לפניו ', יאספ�' כבוד ה': דיי� לצדיקי	 שמיתת� בידי הכבוד שנאמר

וגדול השלו	 שנית� לצדיקי	 ששלושה כתות של מלאכי	 , יקברו אותו, מי שקובר, שמי שמספיד יספידו אותו, פסק את שתי הגמרות – א"רמ

  .'יבוא שלו	'ואומרי	 , מלוות אותו בשעת מיתתו ונותנות לו שלו	

  

  

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


