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  סימ�  שעה
  

  

  זמ� תחילת האבלות
  

  

  .משיסת� הגולל... ?   מאימתי כופי� המטות  �  .ק כז"מו
  
  

  י"בב פ "וכ.          שגולל היינו אב� גדולה שמשימי� על הקבר  פירש ת"ר
  

ולדבריו כשנותני� אותו בבית בארו� וסותמי� : �"רמב[.  שגולל היינו כיסוי ארו� של מת  פירש י"רש

    ח"הב  פ"וכ     ]מונה משעת סתימה, סמרי� על דעת לית� הארו� בכו� או בקברהכיסוי במ
    

  ]ש"ע –ת "י ר"י וממילא כמעט ואי� מחלוקת בי� רש"הסביר אחרת את רש) א"ג סקי"שע(� "הש

  
  .י"משמע שפסק כרש  'ע  ד"ומשו,     ת"משמע שפסק כר  'ע  א"משו

  

א' כשיטת ' ע ד"ווביאר את הש,  ת"ע פסק כר"סובר שהשו �"הש
  )מובא לקמ�(. ת"ר

  

' ע א"והארי� לבאר שפסק השו, י"ע פסק כרש"סובר שהשו ח"הב
  .הוא רק למנהג לכתחילה

  
  

אבל אינו , מיד מתחיל האבלות ומעט' ראשו, משנקבר ונגמר סתימת הקבר בעפר?  מאימתי חל האבלות  �  'ע  א"שו
  .ו"כדאיתא בסימ� שע, לו) מנעל אחר סתימת הגולל מידועכשיו נוהגי� לח. חול) מנעליו עד שיגיע לביתו

  

  . חוזר ומתחיל האבלות מחדש,  כ נודע לו שטעה"ואח, היה סבור שנסת� הקבר והתחיל להתאבל  :ש"רא פ"עא "רמ
  

   . ]�"בש וראה  .א שצרי� ליל� יח' מבית הקברות לביתו א� מת אביו או אמו ולא ראיתי נוהגי� כ�"י  :ה/שפב א"רמ[ 

  
  

  זמ� תחילת האבלות כשמפני� או כשעשויי� לפנות  את המת
  

  ש"רא פ"ע' ע  ג"שו
  

  :א� מפני� את המת מקבר לקבר
  

  כ נמלכו לפנותו"אלא שאח, א� קברוהו בקבר ראשו� על דעת להיות קבור ש� עולמית. 1
  . 'אפילו פינוהו תו� ז, אי� מוני� לו אלא משיקבר בקבר ראשו�,  מש�    

  

  . מתחילי� אבלות מיד, תחלה קברוהו על דעת לפנותו כשיזדמ� לה�אבל א� ב. 2
  

  .חוזרי� ומוני� משיקבר שנית, וא� פינוהו תו� שבעה         
  

  .כבר עבר אבלות� ואי� מתאבלי� עליו פע� אחרת, וא� לא פינוהו עד לאחר שבעה         
  

  נות עד שיקבר בקבראי� מתחילי� למ, וא� מתחלה היה דעת� לפנותו מש� תו� שבעה. 3
  .השני    

  

  
,  ונתנוהו בבית אחר לפי שהיתה העיר במצור, א� נתנו המת בארו� � )2פ "ע(' ע  ד"שו

וסתימת ,  פ שדעת� לקברו בבית הקברות אחר המצור"אע, מוני� לו מיד שבעה ושלשי�
  . ארו� הוי כקבורה וחל עליה� אבלות מיד

  

דאי� אבלות חל אלא משיסת� ' ל בסעי' א"ג דקי"ומר אעכל �" וסתימת ארו� הוי כקבורה"  :�"ש
אבל במצור מיד שנתנוהו בבית , היינו בעלמא,   דהיינו משנקבר ונגמר סתימת הקבר בעפר, הגולל

, ק"כ בבה"ג דרוצי� לקוברו אח"דאע, דהוי כנתייאשו מלקברו, אחר וסתמו הארו� הוי כקבורה
  .שהרי א� תלכד העיר לא יקברוהו בעניי� אחר, ול קבורה מעליותא לדידה"מ השתא במצור הו"מ

  

  ).כתב למנהג לכתחילה' ובסעי' א(י  "ע הוא כשיטת רש"פסק השו :ח"ב
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  ק "זמ� תחילת האבלות לאלו שאינ� מלווי� את המת עד ביה
  
  

  :וברוכששולחי את המת למדינה אחרת לק
  

  .ק כב"מו פ"ע' ע  ב"שו
  

  :ואינ� יודעי� מתי יקבר, מי שדרכ� לשלוח המת  למדינה  אחרת לקוברו
  

  , מעת שיחזרו פניה� מללוות מתחילי� למנות שבעה ושלשי� ומתחילי� להתאבל
  

  .מוני� משיקבר, וההולכי� עמו
  

  .א' אלו שבכא� אינ� מוני� אלא משיקבר,  וא� גדול המשפחה הול� עמו
  

אבל ,   שאי� מוני� אלא משיקבר, משמע דווקא לחומרא אזלינ� בתר גדול המשפחה  :�"ש
כ ההולכי� ע� "אלא אעפ, אי� מעלה ומוריד, אי גדול המשפחה הוא אצל אלו שנשארו כא�

סוברי�  �"ש ורמב"הראאבל .         וכ� הלכה, 'תוסהמת אי� מוני� אלא משיקבר כדעת 
  .דא� נשאר כא�  אלו ואלו מוני� משיצא המת, שהכל הול� אחר גדול הבית

  

אבל א� ,  מבואר דדווקא א� יכול לבוא אל הקבר תו� שלושה ימי� �"ראבמדברי   :�"ש
וגדול הבית שבבית הקברות , אלו שבבית מוני� מיד, אינו יכול לבוא תו� שלושה ימי�

ואפשר ',   א וכוס הא דאתא גו תלת"ומפרש ש� כ� בש, משיסת� הגולל ואי� נגררי� עמו
דלא מסתבר כלל א� יקבר המת במקו� רחוק שאלו , ג� המחבר וסייעתו מודי� לזה

ס דחוק "� בש"א' שפירוש ראב,  שבכא� ישבו ימי� רבי� ולא יתחילו אבלות עד שיקבר
  .מ הסברא נכונה"מ
  
אבל א� הגדול חוזר , די� זה מיירי כשגדול הבית הול� למקו� שדר ש� ונשאר ש�  :�"ש

  .מונה עמה� משעה שהחזירו פניה�',  אפילו ביו� ז, אצל�
  

  
  :כשקוברי בבית הקברות סמו� לעיר

  

אי� נוהגי� אבלות עד שיחזרו הקרובי� ויאמרו , א' אלו שחזרו מיד  :�"רמב, �"רמב
דמיד , כ כששולחי� מעיר לעיר"משא(. שהרי דעת� עליו וכמונח לפניה� דמי, לה� כבר נקבר

  )   שמוליכי� אותו והחזירו פניה� מהמטה  כבר נתייאשו ממנו  ודמי לסתימת הגוללכשמסרוהו לאלו 

                          ùä áúëå"åùî òîùî êëù ê"à ò  ,'áá òéøëä êëå"é  
  

  .ואפילו נקבר בעירו  מתחילי� מיד כשיחזרו פניה�,  לא חילק  ג"בה
  
  

  'ולא ידע עד שבא וכו, מי שמת לו קרוב
  

  :ולא ידע עד שבא  למקו� שמת ש� המת או למקו� קבורה, מי שמת לו קרוב  :'ע  ח"שו
  

אפילו בא ביו� , פרסאות שאפשר שיבוא ביו� אחד'  א� היה במקו� קרוב שהוא מהל� י
 דהיינו(הואיל ומצא מנחמי� , אפילו שננערו לעמוד, א� מצא מנחמי� אצל גדול הבית', הז

, וא� לא מצא מנחמי�.  ומונה לו עמה� תשלו� שלשי� יו�עולה ,  )שנוהגי� עדיי� קצת אבלות
  . מונה לעצמו

  .מונה לעצמו שבעה ושלשי� מיו� שבא,  אפילו בא ביו� שני,  וכ� א� היה במקו� רחוק
  

א� חזר תו� , ואי� הגדול בבית רק שהל� לצור� המת, א דאפילו א� בא אחד"וי  :א"רמ
  .ויש להקל כסברא זו.    מונה עמה�' ימי� הוי כאילו הוא בבית  והבא תו� ג' ג
  

  .)א"רשב(=מונה עמה� ,  אפילו א� חזר אחר כ� לביתו,  וכל שדינו למנות עמה�
  

אבל א� נודע לו ביו� השני .   עד שבא, כשלא שמע שמת?  א"בד   :ש"רא פ"ע' ע  ט"שו
  �"כרמבודלא  .         לא יקצר אבלותו בשביל שבא אצל�, והתחיל להתאבל
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  'תחילת האבלות להרוגי מלכות וכוזמ� 
  

  ר"מהא �"י ורמב"ר פ"ע'  ו�'ע  ה"שו
  

' מאימתי מתחילי� להתאבל עליה� ולמנות ז, הרוגי מלכות שאי� מניחי� אות� ליקבר
משו [.   פ שלא נתייאשו מלגנוב אות�"אע, משנתייאשו לשאול למל� לקבר�?   ושלשי�

  ]ז ומגלה עריות ומחלל שבתות"וד דכל הגונב הרי הוא כשופ� דמי ועובד עוע,  דמילתא דלא שכיחא הוא שיוכלו לגונבו

  

כ נודע לו "ואח, מי שהודיעוהו שצלבו עובדי כוכבי� קרובו בעיר אחרת ונהג אבילות מיד
אותו אבלות לא עלה לו וחוזר ומונה משיקבר או משנתייאשו ,  שעדיי� עומד בצליבה

  .מלקברו
      

  .  ]מוני� משעת שמועה שמת,  שכתב  שכשיודעי� שנהרג  כרב האי גאו� ודלא[  
  

דהא דמשנתייאשו מוני� שבעה , שיש שהיו רוצי לומר  ש"כתב הרא
אבל לא נתייאשו עד לאחר ,   מ היכא דנתייאשו תו� שלושי�"הנ, ושלושי�
,  ונדחו דבריה�,   הוי כשמועה רחוקה ואינה נוהגת אלא יו� אחד, שלושי�
  )�"כ הש"וכ(.  יאשו לאחר שלושי�  מוני� שבעה ושלושי�דאפילו נתי והעלה

  
  
  

  ר"אפ "ע 'ע  ז"שו
  

או שיצא קול שהרגוהו לסטי� או , )לאפוקי מי� שאי� לה� סו'(מי שטבע במי� שיש לה�  סו' 
  .משנתייאשו לבקש?    מאימתי מוני�,   שגררתו חיה

  

כיו� דליכא חשש , לויתאב,  על נער פנוי רווק שטבע במי� שאי� לה� סו'  :י"שבו
  .    משו� גזירה לגזירה, לא יתאבלו  :� ב� חביב"מהר.        היתר עגונה

  
אי� מוני� לו עד שימצא ראשו ורובו או ,  מצאוהו אברי� אברי� ומכירי� אותו בסימני גופו

  .יתייאשו מלבקש
  

,  äíéðáאלא ,  אי� הקרובי� צריכי� לחזור ולהתאבל,  וא� נמצא אחר שנתייאשו ממנו
אבל א� .  מתאבלי� אותו היו� דלא גרע מליקוט עצמות אביו, א� ה� ש� בשעה שנמצא

  .   אי� צריכי� להתאבל, ושמעו אחר שעבר היו�, אינ� ש�

             íéáåø÷ä íâכ "א, דהא כיו� דלא גרע מליקוט עצמות, תמוה לי  :�"ש(

  )ע"וצ,  ה,א/צריכי� להתאבל כדלקמ� תג
  
  
  

היינו (שדינ� להתחיל האבילות משיחזירו פניה� ,  לחו מתיה� לעיר אחרתא� ש :א"רמ

ואחר כ� נתפס המת ולא ,  והתחילו למנות האבילות,  )היכא שלא הל� גדול הבית עמה� לעיר אחרת
ואי� צריכי� לחזור ולהתאבל אחר , אי� צריכי� להפסיק אבלות�,  נית� לקבורה זמ� ארו�

  .אי� צריכי� להפסיק, דדמאחר שדינ� להתחיל מי,  כ�
  
  
  
  

  מי שמת לו מת בתו  השבעה על מת אחר
  

למת אחרו� ' מונה ז,  מת לו מת אחר' ובתו� ז, מי שהוא אבל  :מרדכי פ"ע' ע  י"שו
  .  ועולי� לו לתשלו� שבעה ימי אבילות הראשו�

  
  .  ]למת הראשו�' למת אחרו� לאחר שכלו הז' שמנה ז  ש"שלמה מטריוו' כרודלא [  
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א� קיבל ידיעה שמת לו מת בעיר אחרת ולא יקברוהו עד אחר יו� או   :ני ברו פ
  ,  א שאי� חל עליו אבלות עד זמ� הקבורה"י:    ואינו נוסע למקו� הקבורה, יומיי�

  .א שחל עליו האבלות מיד"וי                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  

  ושמע שמת לו מת, ועדיי� הוא יו�, תמי שהתפלל ערבי
  
  , ושמע שמת לו מת, ועדיי� הוא יו�, מי שהתפלל ערבית  :'ע  יא"שו

  

  .ואותו יו�  אינו עולה,  שמונה  מיו� המחרת  )מרדכי(יש מי שאומר                        
  

  )ט מחשבי מאותו היו"ניי� היארצייאבל לע, כתב שדווקא לעניי� אבלות י"חינו� ב' בתשו(                       

  
  

פ שהקהל "אותו יו� עולה לו אע,  א� הוא עדיי� לא התפלל ערבית  : "ל ואבי הש"רש
  .התפללו ערבית

  

  !ד דבתר ציבורא גרירא"יש מ,  ו לעניי� נדה"ס קצ"שהרי לעיל ס  וקשה
  

א� היא לכ� א' , דשאני אשה שרוב� אינ� מתפללות ונגררות אחר הקהל ל"ותיר$ רש
  . כ הכא"משא,  רגילה להתפלל  לא חילקו בדבר

  

נ יש לחלק "א,   ל הלכה כדברי המיקל באבל"דקי, דשאני אבלות  � תיר$"ואבי הש
דלעיל איירי שהקהל התפללו ערבית והיא רצתה להקל על עצמה ולעשות יו� וללבוש 

חו לו אבלות בעודו אבל כא� מ� השמי� של,   לאו כל כמינה לאפוקי נפשה מציבורא, לבני�
  .   יו� ולא התפלל  יכול לומר לדידי יו� הוא

  

, לא עולה לה �ל "לדעת רש:  א� אירע אבילות זו לאשה שלא התפללה אותו יו�  :מ"נפק
  .עולה לה �� "ולדעת אבי הש

  

והקבורה היתה אחר , ג� איש שמת לו מת � ל "לדעת רש: מ נוספת"מ כתב נפק"ובדגו
שהרי איש זה באותה שעה דומה לאשה שהרי לא , ה מיו� המחרתמונ, שהתפללו ערבית

א� אפשר .     וממילא נמש� אחר הקהל, היה יכול להתפלל ערבית מחמת שהוא אונ�
לכ� , ואשה שאני שאינה רגילה בשו� פע� להתפלל ערבית, ל בזה"כ מודה רש"שאעפ

אחר הקהל  ג� אבל איש כיו� שבפע� אחרת אינו נמש� ,   נמשכת בכל עת אחר הקהל
 .באותו פע� אינו נמש� אחר הקהל


