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  סימ�  שעו
  

  אופ� הניחו	
  
  . עד שיפתח האבל תחלה, אי� המנחמי� רשאי� לפתוח  :ק"מופ "ע' ע  א"שו

  כמו שאמר, ה"ונראה לי הטע�  דעניי� ניחו� אבלי� הוא להצדיק דינו של הקב:  ש"ערוה[                                                            
  וראיה,  ולכ� מחוייב האבל מקוד� להצדיק דינו,  ולנחמו מעצבונו,  לקח' נת� וה' איוב ה                                            

  ]� במנהגי הקדמוני� שהאבל התחיל לומר ברו� דיי� האמת"ש הרמב"לזה ממ                                            
  

  ...]בניחו� אבלי� שלנו לא שיי�... ל"נ:  ש"ערוה[.     בראשוהאבל מיסב                                     

  

  , בעניי� שנראה שפוטר את המנחמי�, וכיו� שנענע האבל בראשו                                    
  ,דכיו�  שהוא אסור בשאילת שלו�[.   אינ� רשאי� לישב אצלו                                    

  ]שוחה בראשו, בזמ� שפוטר המנחמי�                                                                                             
  

  
  .אפילו מפני נשיא, אי� אבל או חולה חייבי� לעמוד  :א"רמ

  
  
  
  
  
  
  

  , שב: אומר לו,  הבא לכבד את חבירו ולקו� מפניו  :'ע  ב"שו
  . שב בחולי של�, שב באבלות של�: דמשמע,  וא אבל או חולהכ ה"אא                    

  

  .שאל יפתח פיו לשט�, או כיוצא בדברי� אלו, לא יאמר אד� לא נפרעתי כפי מעשי :א"רמ
  ]י�ש וידוי אי� אומרי�  שלא לעורר הדינ"וכ' ל מה שאי� אומרי� חטאתי וכו"ומזה הטע� נ:  ש"ערוה[                                    

  

  דמשמע,  שזהו כגדו�,  מה ל� לעשות כי אי אפשר לשנות: ואל יאמר אד� לאבל              
  . י מאהבה"אלא יקבל עליו גזירת הש,   הא א� אפשר לשנות היה עושה              

  
  
  
  
  
  
  

באי� עשרה בני אד� כשרי� ויושבי� במקומו , מת שאי� לו אבלי� להתנח�  :'ע  ג"שו
בכל יו� , וא� לא היו ש� עשרה קבועי�.  ושאר הע� מתקבצי� עליה�, האבלותימי ' כל ז

  . ויו� מתקבצי� עשרה משאר הע� ויושבי� במקומו
  

  . ולא ראיתי נוהגי� כ�  :א"רמ
  ,במקו� שנפטר ש� האד�' נוהגי�  להתפלל בעשרה כל ז: ל"וכתוב במהרי               
  אבל יש לו בשו�,  ח קרובי� ידועי� להתאבל עליווהיינו על אד� שלא הני               
  ). וכזה ראוי לנהוג(אי� צרי� , מקו� שמתאבלי� עליו               
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  דיני	 שוני	
  
או לאחר שהפ� האבל פניו (עכשיו נוהגי� שאחר שנגמר סתימת הקבר מעפר   :'ע  ד"שו

ואומרי� קדיש דהוא עתיד , חולצי� מנעל וסנדל  ומרחיקי� מעט מבית הקברות,  )מ� המת
ומשליכי� אחר גוו� ורוחצי� ידיה� , כ  תולשי� עפר ותולשי� עשבי�"ואח,  לחדתא עלמא

  . במי�

  
  :א"רמ

  

  .בורחי� ממנו, וכל זמ� שיושבי�, מפני שהרוחות מלוות אותו, פ"א שיושבי� ז"י
ויהי נוע� : ואומרי� כל פע�,  אחר שרחצו הידי�, פ"ובמדינות אלו  לא נהגו לישב  רק ג

  . 'יושב בסתר וגו', וגו
  . פ כמו בחול"יכולי� לישב כ� ג, וכשנקבר המת ביו� טוב

  .עושי� כ� בשבת, ה א� נקבר סמו� לשבת"וה
  

  .ומנהג אבותינו תורה, פ"ונהגו להקפיד א� יכנס אד� לבית אחר קוד� שירח% וישב ג
  

וכ� , ב חדש"א� קדיש בתרא יכ נהגו לומר על אב ו"ע,  ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב
ולהתפלל ערבית במוצאי שבתות שהוא הזמ� שחוזרי� הנשמות , נהגו להפטיר בנביא

  .פודה אביו ואמו מ� הגיהנ�, וכשהב� מתפלל ומקדש ברבי�, לגיהנ�
  

אינו בידו למחות לבנו שלא יאמר  קדיש , פ שהאב חי עדיי�"ונהגו לומר קדיש על הא� אע
  .על אמו

  

  .ות ביו� שמת אב או א�מצוה להתענ
  

  .השלשה אחי� נוטלי� השלשה קדישי� והאחר נוטל קדיש אחד, שלשה אחי� ואיש נכרי
  ]תיק� במדינתו שכל האבלי� יאמרו כול� קדיש יחד  ת דברי אגרת"שו[                      

  

ומי ,  שאומרי� עליה� קדיש יתו� לעול�,  ונהגו שא� מגיע לאד� יו� שמת בו אביו ואמו
  .מתפלל, שיודע להתפלל כל התפלה

תו� ;  ואי� לו קדיש כלל, נהגו  שתו� שבעה לאבל�  ה� קודמי�,  וא� יש אבלי� אחרי�
ומוני� שבעה .   כל הקדישי� של אותו היו� ה� שלו', לאחר ל;  יש לו קדיש אחד, שלשי�

  . פ שלא שמע האבל מיד"אע, מיו� הקבורה' ול
  

  .אבל לא בשאר קרובי�, על אב וא� בלבדואי� מקו� לקדיש זו אלא 
  

בעד כל , אומר אותו קדיש מי שאי� לו אב וא�,  וא� אי� בבית הכנסת אבל על אביו ואמו
  .  מתי ישראל

  

ויש מקומות שנהגו ששאר קרובי� אומרי� קדיש על קרוביה� כשאי� אבלי� על אביה� 
אלא , י� שאר קרובי�אומר, ויש מקומות שאפילו יש אבלי� על אביה� ואמ�,  ואמ�

והולכי� .  שעושי� פשרה ביניה� שאי� אומרי� כל כ� קדישי� כמו האבלי� על אב וא�
  . ובלבד שיהא מנהג קבוע בעיר, בכל זה  אחר המנהג

  

פ "אע, ט"אבל לא נהגו להתפלל בשבת ויו,  ט"והאבלי� אומרי� קדיש אפילו בשבת ויו
ויותר מועיל מקדיש , יתפלל, יודע להתפללמי ש, אבל בימות החול,   שאי� איסור בדבר

יתפלל למנצח ובא , ומי שאינו יודע להתפלל כל התפלה.   יתו� שלא נתק� אלא לקטני�
  ]כיו� שהקדיש של אחר ובא לציו�  מעולה מהקדיש שאחר התפילה שאינו מעיקר תפילה:  ש"ערוה[.  'לציו� וכו

  

כי , כדי שלא יעשו אביה� ואמ� רשעי�,  א חדשי�"ונהגו שאי� אומרי� קדיש ותפלה רק י
  בספר חומות ירושלי� כתב  דמי שיודע באביו ואמו שהיו רשעי�[.    ב חדש"משפט רשע י

  ]ב חודש"ראוי ומחוייב שיאמר קדיש י, ב חודש"מאות� שנידוני� י                                            
  

השניי� יש לה� הקדישי� והתפלות כל   ,כ אבלי� אחרי�"וא� היו אבלי� כא� ובאו אח
  . פ שלא שמעו"אע, יו�  מיו� הקבורה' ל
  

  כיו� שיש לו, דווקא נהרג :�"ש(.  בניו אומרי� עליו קדיש, א  דמומר שנהרג ביד עובדי כוכבי�"י

  )  אבל מת על מיטתו  לא,  כפרה                                                                                                          
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ואחד מקדי� , במקרה שאומרי� כמה בני אד� קדיש ביחד  נשאל ת הלכות קטנות"שו
שא� באי� כל אחד תו� כדי דבור של חבירו יענה  והשיב,   ר"שע� מי יש לענות אי, לחבירו

  .וא� יש הפסק ביניה� יענה אחר כל אחד ואחד, ע� הראשו�
  
  
  
  
פ יאמר קדיש תיכ� אחר "עכ,  א לקוברו בו ביו�"ט וא"מי שמת בשבת או ביו  :ז"ט

אבל בחול אי� לעשות כ� דהא כשהוא ,  כיו� דאי� אמירת קדיש תלוי באבלות כלל, המיתה
  .אונ� פטור מ� התפילה

  

ז שלא "כ כ"א, ז כיו� שטע� הקדיש הוא שפודה את אביו מגיהנ�"חולק על הט כ"נקה
  .גיהנ�נקבר אי� בו די� 

  
  
  
  

אבל קדישי� שאחר עלינו ושיר של , עיקרי הקדישי� ה� מה שבתו� התפילה  :ש"ערוה
אבל מי שיכול להתפלל לפני העמוד יגיד הקדישי� שבתו� ,  יו� אינ� אלא בשביל הקטני�

ורבי� מעמי .   התפילה שה� העיקרי� ושאחר התפילה יניח לקטני� ולא יגזול אות�
ואינ� , הקדיש הוא מה שאחר התפילה ונקרא קדיש יתו� האר% טועי� לומר דעיקר
  .יודעי� בי� ימינ� לשמאל�

  
  
  
  

אי� לו לומר פסוקי ,  ג דרשאי להבדיל"אע,  בהבדלה שעושה תו� שבעה על הכוס  :ש"פת
  .רק יתחיל מהברכות,  שמחה שקוד� לה

  
  
  
  

מצבה נראה דה משו�,  ב חודש"המנהג שאי� מעמידי� מצבה עד אחר י  :א"רעקהביא ב
דהטע� דהמצבה שלא ישכח אותו מלב  והמת  נ"א,   ב חודש שלו יש לו צער"לחשיבות ובי

  .ב חודש"אינו נשכח עד אחר י


