
  העש' ס
  

  :)ק כ"מו". (א� אבלות שבעה, מה חג שבעה, והפכתי חגיכ� לאבל: דכתיב? מני� לאבלות שבעה "– גמרא
א� כא� , 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". (שלושי� יו�
וישלח יואב : דכתיב, אבל אסור בתכבוסת. ע אסור"מכלל שלכו, "ראשיכ� אל תפרעו: "אבל אסור בתספורת מדקאמר להו רחמנא לבני אהר� "– אגמר

ואי� בגדי אבל של מת פחות , והיית כאשה זה ימי� רבי�, ואל תסוכי שמ�, תקועה ויקח מש� אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל
  .)טו":ק יד"מו". (שי� יו�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 חול% ,  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, מנעל בבית הקברות
, י מוני� מסתימת הקבר"שג� לרש, וכ� ארו� העובר ממקו� למקו�, האבלות חלה מסתימת הקבר, י מודה שמי שלא נקבר בארו�" ג� רש– �"רמב
י כה� "א לומר שלשיטת רש"והרי א. שהאבלות מתחילה אז, על דעת לקברו ולא יפתח עוד י מסמרי�"ית עי בא להוסי� שא� סתמו את הארו� בב"ורש

  .תתחיל האבלות מסתימת הקבר, כ שא� מוליכי� את המיטה או את הארו� כשהוא פתוח"אלא ע? יטמא רק עד סתימת הארו� בבית ולא עד הקבורה
  

ש שמספיק שנסת� "וכרא, ונוהגי� לחלו% מיד אחר סתימת הגולל, שגולל היינו סתימת הקבר, י�יהושע וכרוב הראשונ'  פסק את הגמרא וכר– מחבר
  .בעפר אפילו א� לא נתנו אב�

לעני� טועה  (.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, 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 שיגידו 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, 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 שכא� :אית תניי תני.  כגו� אילי� דקסרי� דקברי בבית בירי,ליכי� אותו ממקו� למקו�הרי שמו "– ש"� ורא"רמב, פ תוספות" עירושלמיגירסת ה
הכל הול& אחר : ל אומר"רבי סימו� בש� ריב.  אלו ואלו מוני� משיסת� הגולל:ואית תניי תני, אלו שש� מוני� משיסת� הגולל, מוני� שמיצא המת

וא� , אלו ואלו מוני� משיצא המת, שא� היה גדול המשפחה כא�, אחא בש� רבי יובי לחומרארבי יעקב בר ? מהו אחר גדול המשפחה. גדול המשפחה
  ".ואלו שש� מוני� משיסת� הגולל, אלו שכא� מוני� משיצא המת, אי� ש� גדול המשפחה, אלו ואלו מוני� משיסת� הגולל, היה גדול המשפחה ש�

לאלו (שבאמת עיקר האבלות מתחילה מסתימת הגולל , לכ� אומר תוספות?  משיצא המתשכול� מוני�, יוצא קולא,  א� גדול המשפחה כא�– תוספות
  )ש בירושלמי"ואי� זה כפרוש הרא (.אבל שבעה ימנו מסתימת הגולל, אבל מתחילי� להתאבל ע� גדול המשפחה משו� כבוד, )שהולכי� לקבורה

  
וא� גדול , 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, 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
וההולכי� , מתחילי� אבלות מיד משיחזירו פניה� מהמיטה,  ואינ� יודעי� מתי נקברק את הגמרא שמי שדרכ� לשלוח את המת לעיר אחרת פס– מחבר

% גאות "והביא את שתי הדעות ברי. כול� מוני� משיסת� הגולל, א� גדול המשפחה הול& עמוש, וכגירסא דיד� של הירושלמי. מוני� משיסת� הגולל
  .�"פ הש"וכ . גדול המשפחהלגבי גילו של

  .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 היה יו� 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, קצת

  
ב משמע שא� החזירו פניה� מהמטה "ואילו כא� בס, ו"פ בס"וכ, צרי& להתאבל מחדש, משמע שא� התאבל קוד� קבורה' הרי בסעי� א, ויש להקשות

  :להל� מספר תרוצי�? מתחילי� להתאבל
, אבל מי שהיה בעיר אחרת ולא התעסק עמו כלל, 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
  .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 ולהתאבל , � לבעלי� א� יתאבל עכשיוא� יש הפסד ממו,  מכיו� שרוב הראשוני� סוברי� שאי� להתאבל עד לאחר הקבורה– צי� אליעזר

  .משעת הקבורה
ולא יניח תפילי� ביו� , ואינו נוהג אנינות וחייב בכל המצוות שבתורה,  ג� א� אי� הפסד מרובה מקלי� עליו להתאבל משעת הקבורה– יביע אומר

  ".שב ואל תעשה"הראשו� משו� 
  

  'סעי� ג
  

  ירושלמי

 אי� מוני� לו אלא משיסת� הגולל, כ נמלכו לפנותו"אלא שאח, ילה נתנוהו על דעת להיות ש� עולמיתא� מתח, כשמפני� המת מקבר לקבר .1
  .אפילו פינוהו תו& שבעה, בקבר הראשו�

וא�  .ימת גולל שניתוא� פינוהו תו& שבעה חוזר ומונה מס. מתחילי� את האבלות מיד, מ לפנותו כשיזדמ� לה�"אבל א� בתחילה קברוהו ע .2
 .אי� מתאבלי� שוב,  שבעהפינוהו לאחר

  .אי� מוני� אלא מסתימת גולל שני, מ לפנותו תו& שבעה"וא� מתחילה נתנוהו ע .3
  .ל להלכה" פסק את הנ–מחבר 

  

  'סעי� ד
  



 2

, רהוהיו נועלי� הדלת בפניו ועומדי� בשו, שהיו מכניסי� את המת לתוכו, קבר שאולה היתה לו לרב� גמליאל ביבנה: רבי שמעו� אומר "– אבל רבתי
חלה האבלות רק , היות ותכננו לקבור אותו בירושלי�, כלומר". נסת� הגולל מכסה ראשו. כ מעלי� אותו לירושלי�"ואח, נחמי� ופוטרי� את הרבי�מו

  .מסתימת גולל שני
. אבלות מסתימת הארו�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(
  . שובמלקברוומתחילי� 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� שהתייאשו , 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, מלקברו
אי� מוני� , 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"אא
זה כבר שמועה , א& א� התייאשו לאחר שלושי�, תו& שלושי� למותו מוני� שבעה ושלושי� זה רק א� התייאשו במלקברוא שזה שהתייאשו " י– ש"רא

  .ש דחה דעה זו"הרא. רחוקה ומתאבלי� יו� אחד
  . 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 בממו� לא . 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, חל כלו�

  

  'י� וסע
  
 כי מלקברוועדיי� לא התייאשו , ולאחר שלושה ימי� הודיעוהו שהוא עדיי� צלוב, מי שהודיעו לו שצלבו את קרובו בעיר אחרת ונהג אבלות מיד" – ש"רא

ל חולה שמת וזה דומה למי ששמע ע, כי לא התחייב עדיי� להתאבל, דע כי אבלות קוד� יאוש או קוד� קבורה לאו כלו� הוא, מנסי� לשחד את השר
  ."וצרי& למנות שבעה משמת, שאבלותו לא עלתה לו, והתחיל להתאבל והתברר שהוא עדיי� חי

  .א"א לעיל בס"פ הרמ" וכ.ש" פסק כרא– מחבר
ו ולאחר שמצאו את גופת אביו וקבר, אליקי� לנהוג שבעה ושלושי�' והורה ר, מלקברו מעשה ביהודי שהושל& לנהר ולאחר חודשיי� התייאשו – ז"ט

  .�"והסכי� עמו ראב, הורה לו רק לקרוע ולא יותר, אותה
  

  'סעי� ז
  
מצאוהו אברי� . משעה שנתייאשו לבקש?  מאימתי מתחיל למנות. אי� מונעי� הימנו כל דברמי שנפל לי� או הרגוהו לסטי� או גררתו חיה "– בל רבתיא

  ".לגולת ה� רובוהשדרה והגו: י אומר"ר. אי� מוני� לה� עד שימצא ראשו ורובו, אברי�
כש� שאי� מתירי� את , 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, אשתו
  .מלקברושדוקא במי� שיש לה� סו� מוני� משהתייאשו , וכעיטור,  פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר

  
מסיימי� אבלות� ואינ� , ובדר& תפס המושל את הגופה ולא ניתנו לקבורה,  א� שלחו המת לבית הקברות שדינ� שמוני� משהחזירו פניה�– מרדכי

  .כשהתייאשו מלקברו, ואינ� צריכי� להתאבל שוב, מפסיקי� השבעה
  .וה� ימנו שבעה משהתייאשו מלקברו, עוד לא חל עליה� אבלות, ת הקברותכי אות� שהלכו לבי,  זה דוקא לאות� שלא הלכו לבית הקברות– בית יוס�

 שלא גרע מלקיטת עצמות אביו, הבני� א� ה� ש� מתאבלי� אותו היו� וקורעי�, � מצאוהו לאחר שהתייאשו מלקברו וישבו שבעהא – מרדכי, ש"רא
אינ� צריכי� , נקברושמעו לאחר כמה ימי� שאביה� , אינ� ש�אול� א� , "ז מתאבל עליה� כל היו�"ה, המלקט עצמות אביו: "שכתוב בגמרא

  .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� ש� (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
  . א� שמעו הבני� באותו יו� שנמצאה גופתו חוזרי� ומתאבלי�– �"ש
ישלימו רק לאחר שיתייאשו , ו בבית משלימי� אבלות� ואלו שהלכו ע� המתאלו שנשאר, שא� המושל תפס את הגופה,  פסק את המרדכי– א"רמ

  .מלקברו
  פתחי תשובה

שלא יאמרו בניו ,  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 שאר אבלי�(או הפטרה או תפילה , כגו� ברכת המזו�, לות נשמתוולכ� יעשו משהו אחר להע, שתצא מזה תקלה, קדיש עליו

פ "ינאי מסופר שצווה לכפות מיטתו של הבעל אע' שעל ר, א& לכאורה קשה על זה. וביתו� קט� יתנו צדקה או ישכרו מישהו ללמוד עבורו
לבי� הל& למקו� קרוב שאי� , לי� עליו אלא בעדות ברורהשאי� מתאב, לכ� יש לחלק בי� נאבד בעלה? ולא התירו את אשתו, שבאומדנא מת

שכיו�  שהדבר , אומר אני, ע פסק שלא להתאבל" שא� שבשוכותב' כנסת יחזקאל'וב. שכיו� שזה דבר שעתיד להתגלות, מוחי� במתאבלי�
  .גדי חולאבל לא ללבוש ב, ת לרבני� נתיר להגיד קדיש בביתה וללכת בבגדי חול בשבת"מפורס� ששולחי� כבר שו

י "ובשבו, &"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
פ " וכ.והמחמיר להתאבל אי� מזחיחי� אותו ותבוא עליו ברכה,  שמכיו� שיש מחלוקת יש להקל באבל,ס"והכריע החת. חולק וכתב שלהתאבל

 .פ רוב"ויש מתירי� אפילו בנשוי א� קרוב לודאי שמת ע. ח"בגשה
, פ רוב מת"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� שאי� לה� סו� יש מקו� , רובהפ " הטור והמרדכי מחייבי� ע,�" הראב,א"כיו� שהרשב ,קנהסולמ. מתאבלי� עליו
  .כ לאבלות"ובוודאי יש לומר קדיש שאינו דומה כ, א להתיר על ידי זה לאשתו להינשא"פ שעדיי� א"אע, ובפרט במקו� שהוכר בטביעת עי�

  
מה ג� , 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, שהרבה פעמי� נמצא חי
  

  'סעי� ח
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רבי . 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: 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
: והתניא. 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� אצלו, שמעו�' הלכה כר: יוחנ�' אמר ר. הא דלא אתא בגו תלתא, א דאתא בגו תלתאה: לא קשיא? מונה לעצמו
  :)ק כא"מו (."תיקו? מהו, ננערו לעמוד ולא עמדו: בעי רב ענ�

  .היינו שיש לו אפשרות לבוא ביו� אחד, מהל& יו� אחד,  פרסאות10 מקו� קרוב היינו – ש"רא
  

אמנ� מחלקו הראשוני� כאשר לא היה , ולכ� בא ממקו� קרוב אפילו ביו� השביעי ומצא את גדול הבית והמנחמי� מונה עמה�, ש"הלכה כר, ע"לכו
  :גדול הבית בבית

ולאחר , 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"שלושה לכו

 הוא ,גדול הבית הל& לבית הקברות לקבורהמכיו� שלכ� , ש"ומכיו� שהלכה כר, ק"מתייחס לת" איבעיא להו"ה – �"� והרמב"בית יוס� בהבנת הרי. 1
האבל מונה יחד ע� , כלומר .משיחזירו פניה�, ובני הבית מוני� לעצמ�, אחר גדול הביתוהאורח נגרר , שיאפילו חזר ביו� השלי, מונה משיסת� הגולל

  .גדול הבית ובני הבית מוני� לעצמ�
ילו ואפ, והאורח נגרר אחריו, אפילו חזר ביו� השביעי, מונה ע� בני הבית,  גדול הבית שהל& לבית הקברות לקבורה– �"� והרמב"� בהבנת הרי"רמב. 2

  . מני� אחדכול� מוני�, כלומר .וגדול הבית חזר מבית הקברות מונה עמה�, הגיע האורח ביו� השביעי
ה וגדול הבית בבית 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 אפילו בא ביו� , ודוקא א� גדול הבית לא הל& לבית הקברות. מונה לעצמו, השאחר שלווא� בא ל, מונה ע� בני הבית, הקברות
  .הרביעי

, כלומר, 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 הבית משיחזירו : כל אחד מונה לעצמו,  יחזור לאחר שלושה ימי� א�אבל,  � גדול הבית יחזור תו� שלושה ימי�רק א,  ע� גדול הביתהאורח מונה

  .והאורח ממתי שהגיע, גדול הבית משיסת� הגולל, פניה�
  

א� הוא היה ,  קבורהמי שמת לו מת ולא ידע שמת עד שבא למקו� שמת ש� המת או למקו�: ולכ�, �" והרמבשמעו�'  פסק את הגמרא וכר– מחבר
א� מצא מנחמי� , אפילו בא ביו� השביעי, ) אמה8000 מדובר בפרסאות של –ש בש� חמודי דניאל "פת( פרסאות שיכול לבוא ביו� אחד' במקו� קרוב שהוא מהל& י

וכ� , מונה לעצמואו גדול הבית חמי� א& א� לא מצא מנ, ומונה עמה� תשלו� שלושי� יו�, עולה לו למני� שבעה, אצל גדול הבית אפילו שננערו לעמוד
  .שמונה שבעה ושלושי� מיו� שבא, וקא� בא ממקו� רח

לא יקצר , 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 אחד מונה , אבל א� לא היה לא מקו� המיתה ולא מקו� הקבורה, כל זה כשבא אצל האבלי� למקו� שמת או למקו� קבורהו. בשביל זה, אבלותו

  )מולעצ
נחשב כאילו , א& חזר בתו& שלושה ימי�, שאפילו א� כשבא האורח לא היה גדול הבית בבית,  וכחכמינו הצרפתי�ש" פסק כטור בהבנת הרא– א"רמ
כ לביתו מונה "אפילו חזר אח, וכל שדינו למנות עמה�. ויש להקל כסברה זו. )& באריכות רבה מאוד"ע בש"וע ( שבעה ושלושי�יה בבית ומונה עמה�ה

  .עמה�
  .� שכול� מוני� ע� בני הבית מני� אחד"� בהבנת הרי" יש להקל כשיטת הרמב– �"ש
  

  'סעי� ט
  

בכל מקרה א� הגיע תו& שלושה ימי� ממקו� ,  הקרוב והתחיל אבלות או שלא שמעאי� חילוק א� האורח שמע כבר על מיתת',  לגבי סעי� ח– �"רמב
  .מונה עליה�, קרוב
אז , ודוקא שלא ידע, 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&שיי

  .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 המקל ,  יש להקל כמאירי שזה אפילו במקו� שלא מת ש� או נקבר ש�– י"ילקו. (שבא למקו� שמת המת או למקו� קבורה .3
 )באבל

 ) העיקר תלוי באפשרות להגיע באותו יו� אפילו ברכב או המטוס– ח"גשה. (פרסאות' שבזמ� הקבורה האבל היה בתו& י .4
 מונה �"ולש, ימי�'  מונה עמה� א� חוזר גדול הבית בתו& גא"לרמ,  מונה לעצמוע"לשו: א� עתיד לחזור,  את גדול הביתבא האבל ולא מצא .5

  .עמה� אפילו א� הוא חוזר ביו� השביעי
  

  '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� השבעה של , ובתו& השבעה מת לו עוד מת מי שמת לו מת והתחיל להתאבל – מרדכי
  .הראשו�
  . ודימויו לקריעה שרק  מוסי� על קרע ראשו� תו& שבעהא תמה על די� זה"הגר.  פסק את דברי המרדכי– מחבר

  

  'סעי� יא
  

פ "אע, 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, שזה עדיי� יו�

  . 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� לעניי� , שבנדה היא מעוניינת שאותו יו� יעלה לה לימי הנקיי�,  חלק על דבריו וחילק אחרת בי� הדי� שלנו לספירת נדה– �"ש

ושלחו לו , שזה לא דבר שתלוי בו, כ באבלות"משא, לאו כל כמיניה להוציא עצמה מכלל הציבור, והיא מעוניינת להקל על עצמהוהיות , לבישת בגדי�
  .ומתחיל למנות מאותו יו�, זה יו�יכול לומר שלדידי , והוא לא התפלל, אבלות משמי� בעוד יו�
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כ בנדה שרק רוצה "משא, ל"והיא לא נגררת אחרי הציבור ולא כמהרש, ני� שבעה למאותו יו� כשלא התפללה עולה לה, וארע לה אבלותלכ� ג� לאישה 
  .להקל על עצמה
  פתחי תשובה

  .ומונה אבלות מאותו יו�, זה נחשב יו�,  מי ששמע שמועה קרובה בי� השמשות– ז"רדב .1

נחשב כיו� , בי� בחול ובי� בערב שבת,  אחרי ערבית ועדיי� היו� גדולא� מת, אבל לעניי� יארצייט,  דוקא לעניי� אבלות לא עולה לו א� התפלל כבר ערבית– י"חינו� ב .2
  .היארצייט

  
  

  שעו' ס
  

  'סעי� א
  

". שוב אי� המנחמי� רשאי� לישב אצלו, 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(

א� השמיע אנחה , לפי זה. כ פותחי� בניחומי�"ורק אח, וקוד� צרי& האבל להראות את צערו,  מטרת הניחו� היא לנח� על צערו הרב– לבוש ?למה
לכ� קוד� האבל .  ולכ� קוד� מחויב האבל להצדיק את דינו,ה" מטרת הניחו� היא להצדיק את הדי� של הקב– ערו� השולח�. בלבד כבר הביע צערו

  ".מבר&' יהי ש� ה, לקח' נת� וה' ה", "די� האמת"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 קשה לו , לא מקפידי� שהאבל יפתח תחלה יש ללמד זכות על אלו ש–) 'מה אות ד' ס, ז"חי (צי� אליעזר
ומשפתח , שאז האבל צרי& לפתוח, וכ� יש לחדש שכל הלכה זו היא בפתיחת ימי השבעה. כ מכיו� שמצטער מותר לפתוח ולדבר עמו"א, לפתוח בדברי�

  .כ יכולי� לפתוח בניחו�"כל האבלי� הבאי� אח, אז
שותקי� והולכי� שה� מכבדי� את , 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 בדיבור ראויי� לנחמו. הנפטר

  

  ' בסעי�
  

  :)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 הש� , כי משמע שא� היה אפשר לשנות היה משנה, שזהו גידו�, שנותא ל"כי א, מה ל& לעשות, אל יאמר אד� לאבל .2
  .באהבה

. משמע שא� היה אפשר להשיבו היה משיבו, "האוכל להשיבו עוד"כי רואי� שדוד המל& אמר לאחר מות בנו , ל דחה די� זה" המהרש– ז"ט
וזה ודאי מותר לאד� לעשות כל מה , מ שיחיה"סיק את כל הצומות שעשה עכי מה שדוד התכוו� זה שהוא מפ, ז תמה מאוד על דבריו"והט

א שאד� אומר זאת "כ בדעת הרמ"משא. היות ולא אוכל להשיבו אפסיק את התפילה, ולכ� כשמת הנער אמר דוד, שביכולתו בתפילה ותענית
 .היה עושה, שא� היה יכול לעשות בעניי� אחר, כדי למעט בצערו

  

  'סעי� ג
  

בכל , ולאו הוו ליה מנחמי�, ההוא דשכיב בשבבותיה דרב יהודה. באי� עשרה בני אד� ויושבי� במקומו, מת שאי� לו מנחמי�, אמר רב יהודה "– גמרא
  ).שבת קנב". (תנוח דעת& שהנחת דעתי: ל"א. לבתר שבעה יומי� איתחזי ליה בחלמא. יומא הוה מכני� רב יהודה עשרה ואזיל ויתיב בדוכתא

  .בכל יו� מתקבצי� עשרה ויושבי� במקומו, וא� אי� עשרה קבועי�, חילה עדי� עשרה קבועי� שישבו ש� כל השבעה לכת– �"רמב
אלא תפילה ראשונה הסמוכה לקבורה להניח דעתו של , וכ� אי� מתפללי� בבית שאי� בו אבלי�, אי� מתפללי� בביתו,  מת שאינו יוצא במיטה– כל בו
  .היו ש� נשי� אבלותואפילו . מת

  .וזו נחת רוח לנשמה, ואפילו אי� ש� אבל,  מצוה להתפלל שחרית וערבית בעשרה כל שבעה במקו� שמת– אור זרוע
כל יו� מתקבצי� , וא� אי�. � שמת ולכתחילה עדי� עשרה קבועי�שצרי& להתקב% כל יו� עשרה למקו, �" פסק את הגמרא להלכה וכרמב– מחבר

  .עשרה משאר הע�
וא� יש אבלי� שיושבי� במקו� , 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 רוח לנשמה, אפילו אי� אבל, א שיש מצוה להתפלל שחרית וערבית במקו� שמת ש� המת"ג פסק הרמ"שפד ס'  ובס.לא צרי&, כלשהו
, ]ביו� העצמאות וביו� ירושלי�[, 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& שלושי� לאביו , ח כתב שא� לא נמצא הגו� ממנו"הב. דהוי כלועג לרש, "ה"לא המתי� יהללו ק"שלא יאמר 
 וכ� .ג� הוא יגיד, וביו� השביעי לאבלותו, יגידו הלל ורק האבל לא, שא� האבל מת בבית אחר, משמעש� הנודע ביהודה בש "אול� מהפת. ואמו

 שרק בבית שלא כתב" הר כרמל"ת "א� בשו .אומרי� הלל כרגיל, וא� אי� אבלי� כלל. ואז ה� אומרי� הלל והוא לא, שהאבל נמצא בבית אחר, נוהגי�
וכמו הבדלה שלא אומרי� תו& שבעה את פסוקי , "נגילה ונשמחה בו' זה היו� עשה ה"מ לא יגיד בגלל הפסוק "והאבל בכ, מת ש� המת יאמרו הלל

  .שאז נגמרת גזרת השבעה, יאמר הלל כשיצא מבית הכנסת, וא� ראש חודש הוא היו� השביעי לאבלותו. השמחה
והמנהג , 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 ממש"ומ. ונוהגי� להתפלל בבית האבלי� אפילו לא מת ש�. הוא אפילו כשיש אבלי�
  

  'סעי� ד
  

חולצי� מנעל וסנדל ומרחיקי� מעט מבית הקברות ) 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 (
  . יש נוהגי� לזרוק על ראשו דר& צער– �"ש
  .י� ולא קדיש א� נקבר המת בלילה לא אומרי� צידוק הד– �"ש
  

  א"דיני הרמ

וכ� ". יושב בסתר עליו�...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"נוהגי� ביו

  .ויש בזה סוד גדול" כיו יצוה ל&כי מלא"פ בפסוק " שיש לישב זל כתב"מהרש
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וכ& מראה שה� לא , חודש' א חודשי� שמשפט רשעי� בגיהנו� יב"ולכ� נהגו לומר קדיש על אב וא� י, נמצא במדרש לומר קדיש על אב .2
ו ואמו מ� וכשמתפלל הב� ומקדש ברבי� פודה את אבי, ש שאז הנשמות חוזרות לגיהנו�"ולהתפלל ערבית במוצ, וכ�  להפטיר בנביא, רשעי�
  .פ שאביו חי"ואומר קדיש על הא� אע. הגיהנו�

  )י מובא בש� הכלבו על אותו פלוני שפגע באד� שהיה מקושש עצי� ואמר שאי� מי שיצילני א� לא שיאמר בני קדיש או יפטיר בנביא"בב(
  .אבל יש חשש להחלשות מנהג ישראל ולכ� לא תאמר, עילוי גדול לנשמהיכולה לומר ויש בזה , מי שאי� לו ב� וציווה לביתו לומר קדיש, מדינא – ש בש� חוות יאיר"פת

  .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
שאז , כ הרבה אבלי� שלא יהיה לו קדיש כלל" יש ככ"אא (. לבעל היארצייט לאבל ואחד כל הקדישי� שייכי�– בי� שבעה לשלושי� ויארצייט

  .הוא קוד� כי לא יוכל לומר למחר
  . 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� השלושי� , ומה שכתוב שב� שלושי� עדי� זה כשיש אורח יארצייט ע� תושב ב� שלושי�,  באמת יארצייט עדי� מב� שלושי�– �"ש

א� ארע לב� , שב� שלושי� עדי�, א"ל כרמ" ולפי זה לדיד� שקי. ואז ב� השלושי� קוד�,שמ� הדי� לא היה לתת לו כלו�, יכול לומר ליארצייט
  .כ"יש לתת לב� השלושי� קדיש אחד ג, ויש קט� תו& שבעה, שלושי� תושב אבל

,  קדיש בערביתיטילו 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�

ומשמע שהוא נושא . אלא כל מי שגר בעיר יש לו די� תושב, וזה לא תלוי בתשלו� מיסי�, תושב נקרא מי שגר בעיר ?מי נקרא תושב – �"ש
 מי .לא נקרא תושב יותר, פ שעדיי� חייב כס� להגמו�"אע, וכ� להיפ& מי שעבר דירה. אפילו שלא נות� עדיי� מס להגמו�, להבעול ע� צרי הקהי

וכ� המגדל יתו� שאי� לו , נחשב כנכרי, אול� א� יש לו בני� ואשה בעיר אחרת, נחשבי� כתושבי�, שיש לו מלמד או שמש רווק המושכרי� לו
  .אפילו מגדלו בשכר נקרא נכרי, וא� יש לו אב וא� במקו� אחר, בהיתו� נחשב תוש, אב וא�

ומשל� , 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, ש� מיסי�

כי הוא אונ� ולא , 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. מתפלל כלל

א� , פסק שא� כמה אומרי� קדיש" ת הלכות קטנות"ובשו. דתיק� במדינתו שכל האבלי� יגידו קדיש יח – "דברי אגרת"ש בש� "פת
ע שכול� "פ בקצוש" וכ.ר אחרי כל אחד ואחד"יענה אמי, וא� ההפסק גדול יותר, ר ע� הראשו�"ד של חברו יענה אמי"א בתוכ"מסיי� כ

 .שלא יבואו לקטטות ומריבות, יגידו קדיש יחד
   .הכל הול& אחר מנהג העיר,  מבני העירוא� נכרי הוא כאחד. מונה שבעה ושלושי� מיו� קבורה .5

 .א& בפריסת שמע וקדיש על הפתח שניה� שוי�, ה התושב את הנכרי מקדיש ותפילה בעמודחדו, או בני שלושי�, וא� שניה� בני שבעה – �"ש
, מר קדיש על האב והא�ויש מקומות שנהגו שא� אי� מי שאו, דישואי� מקו� לשאר קרובי� להגיד ק, קדיש זה הוא רק לב� על אביו ואמו .6

יאמר קדיש מי שאי� לו אב , וא� אי� בבית הכנסת מי שיאמר קדיש על אב וא�. והכל הול& אחר מנהג המקו�. יכולי� הקרובי� להגיד קדיש
  .וא� בעד כל מתי ישראל

  .וא� יש ב� לא חייב, א& נהגו כ�,  כתב שאי� ב� הב� חייב לומר קדיש על זקנוק"מהרי
הנכד יקבל שני קדישי� , 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� בהש"פת

 .וא� ירצו יעשו מני� בבית� ויוכלו לומר קדיש, א& יש שחלקו שב� הבת לא מקבל קדיש כלל בבית הכנסת. ה בב� הבת"וה. והאחרי� אחד

וביו� חול ה� מתפללי� . פ שאי� איסור בדבר"אע, א& לא יתפללו לפני העמוד וכ� בימי� נוראי�, ט"� אומרי� קדיש ג� בשבת וביואבלי .7
ומי שאינו יודע . עמודלפני הוזה טוב יותר מאשר לומר רק קדיש יתו� שנתק� במקור רק לקטני� שלא יכולי� להתפלל , ואומרי� הקדישי�

  ".ובא לציו�, למנצח, אשרי"יתפלל מ, את כל התפילהלהתפלל 
מתיר בימי ,  ובנודע ביהודה.מותר לו לגשת ולהתפלל, א� אי� אחר עדי� ממנוו, ג� לא מתפללי� בימי� נוראי� – ל"� בש� מהרי"ש

 .ט"ת ויוהארי& להוכיח שמותר לאבל להתפלל ג� בשב" מאיר נתיבי�"ת "ובשו. הסליחות ועשרת ימי תשובה שאינ� נקראי� ימי� נוראי�
 .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 

' וכ� בס. � 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

  .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 עבור , "אלקי& אשר נת� ל&' כברכת ה, איש כמתנת ידו"ראי� את הפסוק ט בו קו"בכל יו" יזכור"ל החלו לומר "בימי מהר
מזכירי� נשמות רק ביו� , לפי זה באר% ישראל שלא קוראי� פסוק זה). ל"ט אחרו� בחו"נקרא תמיד ביו(אומרי� זאת ביו� שקוראי� פסוק זה , המתי�
  .כפור

דע מאי� באת לא� אתה : "ששמחת הרגל לא תגרו� לקלילות הדעת ותזכיר לנו את יו� המיתה, ט" ביוא& יש שכתבו טע� אחר להזכרת נשמות המת
  ".ולפני מי אתה עתיד לית� די� וחשבו�, הול&


