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  סימ�  שמה
  

  

  די� מאבד עצמו לדעת
  

  אבל רבתי
  

  : המאבד עצמו לדעת
  

  .ולא מספידי� עליו,  ואי� חולצי� עליו,  עליו אי� קורעי�...  אי� מתעסקי� עמו בכל דבר
  

  .מפני שהוא כבוד חיי�,  ואומרי� עליו ברכת אבלי�,  אבל עומדי� עליו בשורה
  

  ,  סקי� בוכל שהוא כבוד של חיי�  מתע:  כללו של דבר
  .כל שאי� כבוד של חיי�  אי� הרבי� מתעסקי� עמו לכל דבר                        

  

  'ע  א"פ שו"וכ                                                                                         
  
  

לא לעניי� ,  דבר דא  שאמרו שאי� מתעסקי� עמה� לכל  )�"הובא בש(א "כתב בתשובת הרשב
  ...קבורה ותכריכי� אמרו

  
  .הביא  שירחיקו לקברו יותר משמונה אמות מקבר ישראל כשר א"בגליו� מהרש

  
  

  ד"די קריעה ואבלות על מאעל
  

  .שאבלות הוא כבוד החיי� àåä êëì íòèäå.            קורעי� ומתאבלי� עליו  :�"רמב
כוונה היא שאי� הרחוקי� ה, )שבאבל רבתי( 'אי� קורעי�'דהאי , ופירש

  .  אבל הקרובי� הראויי� להתאבל קורעי� עליו,   קורעי� לכבוד המת

  
  .שהוא כבוד המתי� )מ"פ הכס"ע( àåä êëì íòèäå.    אי� קורעי� ומתאבלי� עליו  :�"רמב

                                            

  ...")ולא קורעי�... ואי� מתאבלי� עליו("...   'ע  א"פ  שו"וכ                                                             
  
  

  

אשר יהיה לה� לבוז ולכלימה עולמית שאחד , היכא דאיכא כבוד משפחה נכבדת  :ס"חת
אבל א� יתיר לה� המורה להתאבל אז יאמרו הבריות קמו ביה רבנ� ,  מה� קלקל מעשיו

אזי יכול המורה להורות לכתחלה להתאבל ,    ד"עלבמילתא ונתבאר שלא היה לו די� מא
ונהי דלעניי� , �"העיקר כרמבועוד ד,   ד"אפילו א� באמת נתברר לו שהיה לו כל די� מאעל

  .אבל לעניי� פג� משפחה אי� הלכה כהמיקל בכבוד בני אברה�, אבל הלכה כדברי המיקל

  
  

  ד"אמירת קדיש על מאעל
  

וכי , טע� הגו� éúòãé àì,    ד"קדיש אחר המאעלשאי� אומרי�  ìâøåîù óà   :ס"חת
  !... ?מפני שלא עשה מעשה עמיו לא נצילהו מרדת שחת

  

âäðîä ááøúùð êà ,כי יטענו , לפי דשאר אבלי� לא יניחוהו לחלוק עמה� בקדישי�
דא�  ôìå"èåùô éì äàøð æ...     לאו כל כמיניה להאביד עצמו ולהשלי� תיקו� נשמתו עלינו

ויאמר קדיש כל [ .   יכול לומר קדיש,  עשרה בביתו באופ� שאי� הפסד לאבלי�הב� מקב' 
האי גברא שויה ,  דלא לשוויה לאביו רשע, א חודש"דטעמא מאי אי� אומרי� רק י,  ב חודש"י

  .]נפשיה רשיעא וניחא ליה דתהוי ליה כפרה
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  ד"הגדרת מאעל

  
, שאמר הרי הוא עולה לראש הגג כגו�?  איזהו מאבד עצמו לדעת + אבל רבתי פ"ע' ע  ב"שו

  .הרי זה בחזקת שאיבד עצמו לדעת,  ונפל ומת, וראוהו שעלה מיד דר� כעס או שהיה מיצר
  

  

כיו� שאמר הריני עולה , פ שלא ראו אותו מפיל עצמו"שאע  )�"הובא בש( כתב� "הרמב
  .   חזקה לדעת עשה,  לראש הגג ואפיל עצמי ואמות

  

ש בברייתא "ומ(.   ונתו שלא ראו כלל עצ� נפילתו דכו"משמע מהרמב  בפשטות
  .)הוא רק המש� הסיפור', ונפל ומת'ומאי דאסיק ,  לא קאי רק אעלייתו דסמי� ליה' ורואי אותו'
  

י סיבה "ואמרינ שע, ד"פסק דא� לא ראו נפילתו אינו בכלל מאעל  ס"א� החת
מ כיו "מ ,א לברר שהפיל עצמו"פ שא"אע, אבל ראינו שנפל,   אחרת נפל

.     שראינו נופל מאותה העליה שהבטיח להפיל בה אמרינ חזקה מדעת עשה
פירש דהיינו שלא ראו " שלא ראו אותו מפיל עצמו" "ש הרמב"ומ,  ודייק כ מלשו הברייתא

' בחזקת'ולכ הוא רק , י סיבה אחרת נכשל ונפל"בבירור א� הפיל את עצמו ברצונו או שמא ע
  .ד"מאעל

  
  

או הרוג ומושל� על גבי , אבל א� ראוהו חנוק ותלוי באיל�...  + אבל רבתי פ"ע' בע  "שו
  .ומתעסקי� עמו ואי� מונעי� ממנו דבר, הרי הוא בחזקת כל המתי�,   סייפו

  

הכוונה שהוא באופ ',  אבל א� ראוהו חנוק וכו, ע"מה שכתב בשו  ::::סססס""""חתחתחתחת
תלוי בחדר והחדר סגור כגו שנמצא , שנראה בודאי שהוא בעצמו תלה את עצמו

מ אמרינ שלא מדעת היה דתלינ דרוח רעה ביעתתו או נתיירא "מ... מבפני�
או (' עד שנשמע מפיו מתו� ישוב הדעת שהוא עולה וכו...   מפני דבר אחד

  ).שתהיה אומדנא דמוכח טובא
  
  
  

  
ולא ...  ומתאבלי� עלי,  י זה נהרג בדי� מלכות"מי שגנב וגזל וע  :ו"מהרי פ"ע' א  ב"רמ

  לא יתאבל, ל דלא תימא דכיו� שגנב וגזל והתיר עצמו למיתה בדיניה�"ר(        . מיקרי מאבד לדעת
  )לפי שהיה סבור שיוכל לברוח, ל דלא"קמ,   ד"ל מאעל"עליו דהו                                                                   

  
  

  .ת חשוב כשלא לדעתקט� המאבד עצמו לדע + 'ע  ג"שו
  .וכ� גדול המאבד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול המל� אי� מונעי� ממנו כל דבר                   

  
  .מי שנפל בי� או טבע בנהר או אכלתו חיה אי� מונעי� ממנו דבר – 'זע  "שו

  
  

וני ד כל שעשה כ� מריבוי צרותיו דאגות ויסורי�  או ע"שאינו נקרא מאעל  כתב בשמי� ראש
  .ד הוא"מ מאעל"מ,  שמוכח שאפילו המיצר ביותר  כתבו )וספר הר אבל(ס "החת א�.          גמור

  
ולאו , א סובר שרשאי לאבד עצמו היכא שיתקפהו יצרו ולא יעמוד בנסיו�"שהריטב  כתב י"ברכ

  .ד הוא"בכלל מאעל
  

אותו טר� יפול אל  כיו� שהמי� מעלי� ומורידי�,  שבהפיל עצמו למי�  הביא א"בגליו� מהרש
  .כ מתעסקי� עמו לכל דבר"וע, ודאי מתחרט טר� יפול וימות,   התהו� וימות

  
  .    ד"אינו בדי� מאעל,  ד להטביע עצמו בנהר"מיתות ב' ע משו� תשובה די� ד"א� קיבל ע  :י"שבו

  
של  כדר� המשפט, ל שא� ממית עצמו שירא שלא יבוא לידי עינויי� גדולי�"נ  :בית לח� יהודה

  .ד"בודאי אינו מאעל,   כ שתחילה מעני� עינויי�"עו
  

  .ולא כשעושה מתו� שגעו�, לא נקרא מאבד אלא כשעושה בדעת צלולה  :אב� שה�
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  דיני� שוני�

  
  אי� קורעי� ולא חולצי� ולא מספידי�,  מנודה שמת  דינו כמאבד עצמו לדעת + 'ע  ד"שו

  .       ומניחי� אב� על ארונו,  עליו                    
  

     ,ת"והני מילי באפקירותא כשעובר על ד                    
   

  ,ואי� מניחי� אב� על ארונו, אבל בממונא  כיו� שמת פטור מגזירת�                    
  .ומספידי� אותו כראוי                    

  
  
  
  
  
  
  

וה� האנשי� שפרקו עול המצוות מעל צואר� , כל הפורשי� מדרכי ציבור + 'ע  ה"שו
, שיבת בתי כנסיות ובתי מדרשותואי� נכללי� בכלל ישראל בעשיית� ובכבוד המועדות וי

כל אלו אי� ,    וכ� המומרי� והמוסרי�, אלא הרי ה� כבני חורי� לעצמ� כשאר האומות
אלא אחיה� ושאר קרוביה� לובשי� לבני� ומתעטפי� , אונני� ואי� מתאבלי� עליה�

  .לבני� ואוכלי� ושותי� ושמחי�
  

, מתאבלי� עליו,  וארנוניותהפורש מ� הציבור ולא רצה לשאת עמה� במיסי�   :א"רמ
  .אבל אי� שאר בני העיר צריכי� לבטל ממלאכת� בשביל לעסוק עמו

  
  
  
  
  
  
  

או ע� [קט� ב� שנה או שנתיי� שהמיר ע� אמו  + ) ה/א שמ"רמ פ"וכ(ת "כר פסק' ע  ו"שו
  כיו, יושסובר שמתאבלי על  יייי""""כרכרכרכרודלא [ .                           אי� מתאבלי� עליו,  ומת] אביו

  ]דהוה ליה כאילו נשתמד בעל כרחו                                                                           
  

וכתב שאולי הטע� הוא כיו� שאבלות היא ,    ת"ע שפסק להקל כר"תמה על השו  מ"הדגו
שהוא להרבה פוסקי� , מ  שא� נודע לו ביו� ראשו�"ז כתב הדגו"ולפ.       מדרבנ� ולכ� היקל

שלא צריכי� להתאבל (ע לא הקיל "ועוד כתב שנראה לו שהשו.      יש להחמיר,   מדאורייתא
א� המיר ע� (או אמו ) א� המיר ע� אמו(אבל אביו של הקט�   , אלא בשאר קרוביו) עליו
י "ינ� כרשוב עבד' כיו� שמתחיל ביו� א' ובפרט א� נודע ביו� א,  ודאי צריכי� להתאבל)  אביו

  .'ואינו פוסק כל ז
  
  
  
  
  
  
  

  :  ארו� העובר ממקו� למקו� + 'ע  ח"שו
  

  עומדי� עליו בשורה ואומרי� עליו ברכת אבלי�,  א� שלדו קיימת                           
  .  ותנחומי אבלי� א� יש אבלי� שמתאבלי� עליו                           

  

  אי� עומדי� עליו בשורה ואי� אומרי� עליו ,  א� אי� שלדו קיימתו                           
  .ברכת אבלי� ולא תנחומי אבלי�                           


