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אבלות
סימן ש"מ – הלכות קריעה

סעיף א – קריעה מעומד
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"א ע"ב):
אמר רמי בר חמא :מנין לקריעה שהיא מעומד  -שנאמר ויקם איוב ויקרע - .דלמא מילתא יתירתא הוא
דעבד? דאי לא תימא הכי  -ויגז את ראשו הכי נמי? אלא מהכא :ויקם המלך ויקרע את בגדיו - .ודלמא
מילתא יתירתא עביד? דאי לא תימא הכי  -וישכב ארצה הכי נמי? והתניא :ישב על גבי מטה ,על גבי כסא,
על גבי אודייני גדולה  -מכולן אמרו אפילו על גבי קרקע לא יצא ידי חובתו ואמר רבי יוחנן :שלא קיים
כפיית המטה - .אמר ליה :כעין ארצה.
עוד מספרת הגמרא בדף כ' ע"ב על אמימר שקרע על נכדו ,בא בנו וקרע גם הוא .ואז נזכר אמימר שקרע
מיושב – קם וקרע שוב מעומד .וכתב על זה הראב"ד שלמרות שלכתחילה צריך לקרוע מעומד ,מנא לן
שבדיעבד לא יצא בקריעה מיושב? ותירץ שני תירוצים – אחד ,שדין זה נלמד מהפסוק הנ"ל ,ותירוץ נוסף
שאמימר אכן החמיר על עצמו לקרוע שוב בעמידה .וכתב הרא"ש שמדברי הראב"ד והרי"ף ,שהשמיט את
הסיפור על אמימר ,נראה שאם קרע מיושב – יצא ,וכן כתב הטור בשמו .אמנם הב"י כתב שלא ברור כך
מדברי הראב"ד ,שכן הוא הסתפק ולפי התירוץ הראשון שהביא – אכן יש לעמוד ,וכן העובדה שהרי"ף לא
הביא את הסיפור לא מחייבת שאינו סובר כך להלכה ,שהרי יש פסוק ממנו נלמד הדין ולכן לא צריך סיפור.
ולמעשה ,כיון שהרי"ץ גיאת ,הרמב"ם ,הרמב"ן והגהמ"י כתבו שיש לקרוע מעומד – כן פסקו הרא"ש
והטור וכן בשו"ע וברמ"א .ואם קרע מיושב – צריך לחזור ולקרוע (פנ"ב א ,ח).
 כתב הסמ"ק שצריך לקרוע קודם שיסתום פני המת ,וכן הביא הרמ"א שיש לעשות לכתחילה .ובשל"ט ,ג'נפסק שאומרים צידוק הדין עם יציאת הנשמה וכשמגיע לדיין האמת צריך לקרוע.
ובפנ"ב (א ,ב) הביא שיש שאין נוהגים עתה לקרוע בשעת יציאת נשמה ,כיון שאז לא ירצו אנשים לבוא
ולעמוד עם נפטר בשעת יציאת נשמתו .עוד הביא שהמנהג בהרבה מקומות שאבלים קורעים ומברכים דיין
האמת קודם שמוציאים המת מהבית ,ויש מהספרדים שנוהגים לקרוע כשחוזרים מבית הקברות .ובילקו"י
(ט ,ב) כתב שנוהגים לברך ולקרוע בסעודת ההבראה ,אך לכתחילה טוב לקרוע בסמוך ליציאת האבלים
ההולכים להלוויה.
 אומרת הגמרא במועד קטן כ"ד ע"א" :אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל :אבל שלא פרע ושלא פירם חייב מיתה ,שנאמר ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו וגו' ,הא אחר שלא פרע ושלא פירם -חייב מיתה" .כלומר מי שמת לו מת והוא מהמתים שצריך להתאבל עליהם (להלן שע"ד) – חייב לקרוע עליו,
ואם לא קרע עונשו מיתה בידי שמים .וכתבו תוספות שם והרמב"ן בתוה"א שלהלכה קריעה דרבנן וקרא
אסמכתא בעלמא .אמנם הראב"ד (מובא ברא"ש וברמב"ן) סובר שהקריעה מדאורייתא.
 כתב הפת"ש (ס"ק א) שטוב שהקריעה תהיה ע"י אחר שמתבייש ממנו כיון שכך תהיה יותר עוגמת נפשוקבלת דינו של הקב"ה ,עוד כתב שאין לקרוע יותר ממה שנצרך ,ואם קורע יותר עובר על 'בל תשחית'.
אך בפנ"ב (א,ט) הביא בשם אחרונים שטוב שיקרע בעצמו כיון שמצוה בו יותר מבשלוחו ,והמנהג למעשה
שאחר מתחיל וחותך קצת בסכין ואחר כך קורע האבל.

סעיף ב' – מקום הקריעה
אומרת הגמרא במועד קטן כ"ו" :הקורע למטה ומן הצדדים – לא יצא" .ופסק הרמב"ם (ח ,א) שצריך לקרוע
מלפניו והקורע מאחוריו ,מן הצדדים או מלמטה – לא יצא .וכן כתב הרמב"ן וביאר שלפניו פירושו כל בית
הצוואר שלפניו ,וכן פסק בשו"ע.
נחלקו התנאים במסכת שמחות – רבנן סוברים שהקורע למטה או מן הצדדים לא יצא ור' יהודה סובר שיצא.
ולמרות שהלכה כרבנן ,הביא הסמ"ק שנהגו העולם לקרוע למטה ונשאר בצ"ע .והביאו הב"י וכתב שעכשיו
לא נהגו לקרוע אלא למעלה כרבנן .וברמ"א הביא את המנהג הנ"ל וכתב בשם הסמ"ק שהמנהג להקל הוא
רק כשקורעים על מתים שלא חייב להתאבל עליהם ,אך מת שהוא קרובו וחייב להתאבל עליו – אין יוצא
אלא בקריעה מלמעלה וכנ"ל.

סעיף ג' – שיעור הקריעה
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ב ע"ב):
על כל המתים כולן  -קורע טפח ,על אביו ועל אמו  -עד שיגלה את לבו .אמר רבי אבהו :מאי קרא  -ויחזק
דוד בבגדיו ויקרעם ואין אחיזה פחות מטפח.

אבלות
ובדף כ"ו ע"ב:
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תנו רבנן :תחילת קריעה טפח ,ותוספת שלש אצבעות ,דברי רבי מאיר .רבי יהודה אומר :תחילת קריעה
שלש אצבעות ,ותוספת כל שהו .אמר עולא :הלכה כרבי מאיר בקריעה ,והלכה כרבי יהודה בתוספת .תניא
נמי הכי ,רבי יוסי אומר :תחילת קריעה טפח ותוספת כל שהו.
וכן פסק הטור .עוד נתבאר בגמרא שדין התוספת הנ"ל הוא דווקא כשהמת השני מת לאחר שבעה ,אך אם
מת לו מת נוסף בתוך שבעה – צריך לקרוע עליו טפח נוסף ,וכן פסק בשו"ע ,והוסיף שעל אביו ואימו אפילו
לאחר שבעה קורע עד שיגלה את ליבו.

סעיף ד – קריעה על קרובי קרובו
כתבו הרמב"ם והרמב"ן שכשם שצריך לקרוע על קרוב שחייב להתאבל עליו ,כך צריך לקרוע בפני קרובו על
מת שמת לקרובו ,לדוגמה אם מת בן בנו או אחי בנו וכד' – חייב לקרוע בפני בנו ,וכן פסק בשו"ע .אמנם
הרא"ש כתב שחיוב הקריעה מיד בשעת חימום – בשעה ששומע או בשעת מיתה ממש ,ולא דווקא בפניו.
עוד פסק הרמב"ם שלגבי קרובי אישה ובעלה – קורעים רק על החמים ,וכן פסק השו"ע.
וכתב הרמ"א שלמעשה אין נוהגים עכשיו כנ"ל – להלן בסימן שע"ד.

סעיף ה – חיוב קריעה ביציאת נשמה
כל העומד בשעת יציאת נשמה של אדם חייב לקרוע (וברבו מובהק חייב אף לשבת באבלות) .כתב ר' יונה
שדווקא על אדם שאינו רשע ,אך אם הוא רשע וחשוב – אין לקרוע עליו .והמהר"ם מרוטנבורג כתב שעל
כולם חייב לקרוע חוץ מאשר על משומד שעובד ע"ז או שעובר עבירות להכעיס .אך אם רק עובר עבירות
לתאבון וכד' ,שאינו כופר בתורה ואינו עושה להכעיס – חייב לקרוע עליו ,וכן פסק בשו"ע.
ובטעם הקריעה אומרת הגמרא במועד קטן כ"ה ע"א" :רבי שמעון בן אלעזר אומר ,העומד על המת בשעת
יציאת נשמה  -חייב לקרוע .למה זה דומה  -לספר תורה שנשרף ,שחייב לקרוע" .ונחלקו בהסבר דבריו ,ונ"מ
לאישה וקטן:
רש"י הסביר שעדיין היה יכול ללמוד ובזה דומה לס"ת.
אך הקשה הרמב"ן שלפי דברי רש"י יוצא שקורעים על העתיד ,ולכן הסביר שהוא כמשל בלבד להפסד גדול
של נפש האדם או שקורעים על מקיימי מצוותיה שאבדו .ולפי זה קורעים גם על אישה ,שהרי לפי רש"י
לכאורה אין לקרוע על אישה כיון שאינה חייבת בת"ת ,וכן פסק בשו"ע .אמנם בב"י הביא מפירוש רש"י
שבידינו על מסכת מועד קטן שם הסביר שטעם הקריעה כיון שתורה נקראת נר ונשמה נקראת נר ,ולפי זה אף
לרש"י יש לקרוע על אישה ,ועוד שגם להסבר הנ"ל – הרי אישה חייבת ללמוד המצוות שמחוייבת בהם ,ולכן
בודאי שיש לקרוע עליה.
עוד כתב הב"ח שלטעם רש"י והרמב"ן ,שמדובר על אבידת לומדי התורה או מקיימי המצוות – לא צריך
לקרוע על קטן שלא הגיע לחינוך .אמנם לפי ההסברים האחרים אף על קטן יש לקרוע ,וסיים שאכן לא נהגו
לקרוע על קטן ,אך קטן שלומד מקרא – יש לקרוע עליו .ויתר דיני קטן בסעיף כ"ז.
 כתב הרמ"א שאדם שרגיל לעשות עבירה ,אפילו לתיאבון (ש"ך ס"ק ח) – אין מתאבלים עליו .ומומר שנהרגעל ידי גויים – מתאבלים עליו ,כיון שלא מת כדין  -מיתתו היא כפרה לו (ש"ך ס"ק ט; ט"ז ס"ק ג).
מומר קטן שהומר יחד עם הוריו – י"א דהוי כאנוס וי"א שאין מתאבלים עליו ,וכתב הרמ"א שכן עיקר .אבל
הפורשים מדרכי ציבור ,למרות שאין מתאבלים עליהם – מתאבלים על בניהם.
 כתב באה"ט (ס"ק ה) בשם הרדב"ז שאם עמד בשעת יציאת נשמה בשבת – פטור מלקרוע .ובפת"ש (ס"קד) הביא בשם תפל"מ שחולק וסובר שצריך לקרוע במוצ"ש ,וזה דווקא אם עדיין לא נקבר .עוד הביא בשם
ה רדב"ז שכל מי שהיה עם המת ,אפילו החזיר פניו ממנו ,חייב לקרוע כיון שהיה יכול לראות את המת .וכל
מי שלא היה יכול לראותו ,אפילו היה באותו בית – אין חייב לקרוע.

סעיף ו – קריעה על אדם כשר
אם אינו עומד בשעת יציאת נשמה – אומרת הגמרא שחייב לבכות ולהתאבל אם הוא אדם כשר.
כתב הרא"ש בשם מהר"ם שאדם כשר הוא דלא סני שומעניה ואינו חשוד על שום עבירה ולא ביטל שום
מצוה אלא שאינו גדול בתורה ,וכן פסקו בטור ובשו"ע .אך הב"ח כתב בשם ר' יונה שאדם כנ"ל אינו נקרא
כשר רק שאינו נקרא רשע וקורעים עליו רק אם עומד בשעת יציאת נשמתו ,ואדם כשר נקרא מי שנוהג מנהג
הכשרים ומחזר אחר מצוות וגמ"ח ,וכן כתב הש"ך (ס"ק יא).
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 כתבו הראב"ד והרא"ש שרק מי שעמד בין מיתה לקבורה חייב לקרוע על אדם כשר ,אך אם בא לאחרקבורה – אינו קורע .והרמב"ן כתב שבשעת יציאת נשמה ,על כל המתים חייב לקרוע ועל אדם כשר ומוחזק
חייב לקרוע בפניו.
הטור הבין שנחלקו הראשונים – לדעת הרמב"ן קורע דווקא בפניו ולדעת הרא"ש ,בין מיתה לקבורה אף
שלא בפניו .אך הב"י כתב שלא נחלקו ומה שכתב הרמב"ן בפניו ,כוונתו בין מיתה לקבורה ,וכדברי הרא"ש,
וכן פסק בשו"ע – "והוא שעמד שם בין מיתה לקבורה".
 כתב הרמב"ן שת"ח אינם חייבים בדין הנ"ל ולא צריכים לקרוע על אדם כשר ,וכן הר"ן הסתפק אם לאהיה בשעת מיתה של אדם כשר – האם צריך לקרוע או רק לבכות ולהתאבל ,וכן הביא הגהמ"י בשם ראבי"ה
שגם על אדם כשר אינו קורע אא"כ היה בשעת יציאת נשמה.
ותמה הב"י ,שהרי מדברי הרא"ש והרמב"ן הנ"ל וכן ברמב"ם פסק שחייב לקרוע על אדם כשר ותמה על
מנהג העולם שלא נוהגים כן וכתב שאולי החכמים יכולים לסמוך על סברת הרמב"ן שלא קורעים על אדם
שקטן מהם ,וכן פסק בשו"ע  -שת"ח פטורים מקריעה זו .אך לשאר העולם אין לסמוך על ספקו של הר"ן ועל
דעת הראבי"ה שהיא דעת יחיד .וברמ"א הביא את דברי הר"ן וכתב שנהגו להקל ,וכן סיים בפנ"ב (א ,ג).

סעיף ז – דין תלמיד חכם
חכם ותלמיד חכם  -קורעים עליו אפילו לאחר קבורה ביום שמועה אם הוא תוך שלושים יום .דין זה נלמד
מהגמרא במועד קטן (כ"ה ע"א):
כי נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנן עליה .אמרי :לא גמרינן מיניה .אמר להו אביי :מי תניא הרב
שמת? חכם שמת תניא .ועוד :כל יומא שמעתתיה בפומין בבי מדרשא .סבור :מה דהוה  -הוה .אמר
להו אביי :תנינא :חכם ,כל זמן שעוסקין בהספד  -חייבין לקרוע .סבור למיקרע לאלתר .אמר להו
אביי ,תניא :חכם כבודו בהספידו.
הראב"ד הבין מדברי אביי האחרונים שעיקר כבודו של החכם הוא לקרוע עליו ביום שמועה ,ורק אם לא קרע
ביום שמועה  -כבודו לקרוע עליו בשעת הספד ,וכן פסקו הרא"ש והטור.
אך הרמב"ם לא חילק וכתב שבכל מקרה קורעים עליו דווקא בשעת ההספד ,וכן פסק בשו"ע .ואם כבר עבר
זמן הספדו  -לא קורע.
 הגדרת חכם לענין זה  -ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה ,ואפילו במסכת כלה. כתב מהר"ם שדווקא חכם שיודעים משמועותיו קורעים עליו ,אך אם לא יודע כלום מחידושיו ואינו רבו -לא חייב לקרוע עליו ביום שמועה לאחר קבורה ,וכן בהגהמ"י ובש"ך (ס"ק טז).
והרא"ש סבר היפך דבריו ,וכן ברמב"ם וכן צידד בב"י .וברמ"א הביא דברי מהר"ם וכתב שנהגו להקל.
ותמה על דבריו הש"ך (ס"ק יז) וכתב שאולי סוברים המקלים שבימינו כבר אין ת"ח שעונה על ההגדרה הנ"ל
ולכן מקלים.
 קורעים על חכם עד שמגלה את ליבו ,וכבר נהגו ת"ח שבכל מקום לקרוע זה על זה טפח ,אע"פ שהם שויםואין אחד מהם מלמד את חבירו ,כך פסקו הרמב"ם והשו"ע .וכתבו הרמב"ן והר"ן שמדברי הרמב"ם משמע
שגדול על הקטן אינו קורע אפילו אם למד ממנו משהו.

סעיף ח  -דין רבו
אגב הדיון באבידתו ואבידת רבו ,דנה הגמרא בבבא מציעא (ל"ג ע"א) בהגדרת רבו:
תנו רבנן :רבו שאמרו  -רבו שלמדו חכמה ,ולא רבו שלמדו מקרא ומשנה ,דברי רבי מאיר .רבי יהודה
אומר :כל שרוב חכמתו הימנו .רבי יוסי אומר :אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת  -זה הוא
רבו ...איתמר ,רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן :הלכה כרבי יהודה ,רב אחא בר רב הונא אמר רב
ששת :הלכה כרבי יוסי  .ומי אמר רבי יוחנן הכי? והאמר רבי יוחנן :הלכה כסתם משנה ,ותנן :רבו
שלמדו חכמה!  -מאי חכמה  -רוב חכמתו.
הטור פסק כרב ששת ,שעל רבו שלימדו חכמה ,אפילו לא האיר עיניו אלא בשמועה אחת  -צריך לקרוע.
ובשו"ע פסק כר' יוחנן  -רבו שרוב חכמתו ממנו.
לדעת הרמב"ם קורע כל בגדיו עד שמגלה את ליבו ,ולדעת הרמב"ן והרא"ש קורע רק טפח ,אלא שלדעת
הרמב"ן מתאחה ולדעת הרא"ש אינו מתאחה לעולם .ובשו"ע כתב דעת הרמב"ם בסתם ואת דעת הרא"ש
כי"א ,וכן הכרעתו בב"י  -על רבו שרוב חכמתו ממנו קורע ולא מאחה.
ואם לא למד רוב חכמתו ממנו ,אלא שלמד ממנו אפילו דבר אחד  -פסק בשו"ע שקורע עליו כדין שאר מתים,
וברמ"א הביא שי"א שגם קרע על רבו שאינו מובהק אינו מתאחה.

סימן ש"מ
אבלות
עוד נחלקו בענין קריעה על ת"ח שיושבים ולומדים יחד  -האם דינו כרב מובהק או לא .לדעת הראבי"ה
קורעים קרע שאינו מתאחה ,אך לדעת המהר"ם אין זו אלא חומרה בעלמא ורק במקום שנהגו עושים זאת
ובמקום שלא נהגו אין מורין כן ,וכן הביא הגהמ"י בשמו וכן במרדכי ,וכן הביא הרמ"א וסיים שלכן נהגו
להקל במדינות אלו.

סעיף ט  -עד היכן קורע
על כל המתים קורע טפח בבגד העליון ודיו ,אך על אביו ואימו קורע כל בגדיו ,אפילו הוא לבוש  10בגדים ,עד
שמגלה את ליבו .ואם לא קרע כל בגדיו  -לא יצא וכל זמן שלבוש באותו בגד אומרים לו לקרוע ,אפילו לאחר
שלושים (ראב"ד ,רמב"ן ,רא"ש ,טור ,שו"ע  -מדינא דגמרא) .ובפת"ש (ס"ק ח) הביא שבדיעבד אם לא קרע
בבגד העליון  -יצא .ובגליון מהרש"א הביא בשם כנה"ג שרשאי לפשוט הבגד שלבוש בו אם חס עליו וללבוש
בגד אחר לקריעה.

סעיף י  -דין אפרקסותו
בפירוש אפרקסותו נחלקו הראשונים  -רש"י פירש שהוא סודר שעל ראשו ונופל על פניו ,וכיון שאינו מלבוש -
אין צריך קריעה .והערוך פירש שהוא לבוש תחתון שאינו עשוי ללבישה אלא רק לספוג הזיעה ,וכן פירשו
הרמב"ם ,הרא"ש והרמב"ן.
ולמעשה יש חילוק מנהגים בין המקומות בהגדרת בגדים מסויימים ,והכל אחר המנהג.
אפרקסותו אינה מעכבת הקריעה ,כלומר אם קרע כל בגדיו חוץ ממנה  -יצא .הראב"ד סובר שלכתחילה יש
לקורעה ,אך הרמב"ן כתב שאף לכתחילה אין צורך לקורעה (ובדעת הרא"ש  -הטור סובר שדעתו כרמב"ן
והב"י כתב שהרא"ש לא הכריע) .ופסק השו"ע כרמב"ן.

סעיף יא  -קריעת האישה
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ב ע"ב):
אחד האיש ואחד אשה (רש"י  -חייבין לקרוע) .רבי שמעון בן אלעזר אומר :האשה קורעת את
התחתון ,ומחזירתו לאחוריה ,וחוזרת וקורעת את העליון (משום צניעות).
המרדכי הבין שר' שמעון בן אלעזר חולק על ת"ק והלכה כת"ק ,אך הב"י מסביר כדעת הטור ,שר' שמעון בן
אלעזר מפרש את דברי ת"ק ואינו חולק עליו  -ולכן פוסקים כמוהו ,וכן פסק בשו"ע.

סעיף יב  -הבדלת השפה
ממשיכה הגמרא בדף כ"ב:
על כל המתים כולן רצה  -מבדיל קמי שפה שלו ,רצה  -אינו מבדיל .על אביו ועל אמו  -מבדיל .רבי
יהודה אומר :כל קריעה שאינו מבדיל קמי שפה שלו  -אינו אלא קרע של תיפלות.
הרמב"ם ,הטור והשו"ע פסקו לקולא כת"ק .אך המרדכי ומהר"י וייל פסקו לחומרה ,כר' יהודה ,וכן פסק
הרמ"א.
 כתבו פסקי התוספות שעל שאר מתים לא יתחיל הקרע מתחת הגרון אלא מתחת לשפת הבגד כנגד החזהאו הבטן .ובט"ז (ס"ק ו) הביא בשם מהרש"ל שכתב שעל הוריו קורע משמאל ועל שאר קרובים מימין ,ובשם
הב"ח הסביר הסברה  -כיון שעל הוריו צריך לקרוע עד שמגלה את ליבו  -והלב משמאל .ולמעשה בכל מקרה
יצא (פנ"ב א ,יב).

סעיף יג  -קריעה בפנים או בחוץ
עוד בגמרא שם" :ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :על כל המתים כולן  -מבפנים ,על אביו ועל אמו -
קורע מבחוץ" .רש"י הסביר שבפנים פירושו בתוך החדר ובחוץ פירושו כנגד העם ,ואילו הרי"ץ גיאת,
הרמב"ן והטור כתבו שבפנים פירושו שמכניס ידו תחת חלוקו וקורע.
הרמב"ם (ח ,ב-ג) תפס שני הפירושים וכתב" :ויש לו לקרוע בפנים שלא בפני אדם ,לפיכך יש לו להכניס ידו
בפנים וקורע בצנעה ...במה דברים אמורים בשאר המתים חוץ מאביו ואמו ,אבל על אביו ועל אמו קורע עד
שמגלה את לבו ,ומבדיל שפת הבגד ואינו קורע בכלי אלא בידו מבחוץ בפני כל העם וקורע כל הבגדים
שעליו" ,וכן העתיק לשונו בשו"ע.

סימן ש"מ

אבלות

סעיף יד
אומרת הגמרא בדף כ"ב ע"ב" :כי אתא רבין אמר רבי יוחנן :על כל המתים ,רצה  -קורע ביד ,רצה  -קורע
בכלי .על אביו ועל אמו  -ביד" .וכן הביא הב"י בשם הפוסקים וכן פסק בשו"ע .ובערוה"ש (שמ ,יב) כתב
שאם קשה להתחיל לקרוע ביד  -קורע מעט בסכין ואחר כך ממשיך ביד ,והביאו בפנ"ב (א ,י).
 מביאה הגמרא בדף כ"ד ע"א" :תניא :אבל ,כל שבעה  -קורעו לפניו ,ואם בא להחליף  -מחליף ,וקורע.בשבת  -קורעו לאחוריו ,ואם בא להחליף  -מחליף ,ואינו קורע!  -כי תניא ההיא  -בכבוד אביו ואמו" .דין זה
הוא דווקא באביו ואימו ,אך בשאר מתים מחליף ואינו קורע .והביא בפנ"ב (א ,כ) בשם המאירי שגם אצל
אחרים לא יחליף אלא במקום צורך ,וכן לא יחליף במקום הקבורה.
 עוד ממשיכה הגמרא" :אותן קרעין מתאחין או אין מתאחין? פליגי בה אבוה דרב אושעיא ובר קפרא .חדאמר :אין מתאחין ,וחד אמר :מתאחין" ,ופסקו הרי"ף ,הרמב"ן ,הראב"ד ,הרא"ש והשו"ע שאינם
מתאחים .אמנם רב האי פסק שאינו קורע את כל הבגדים שמחליף אלא רק את הבגד העליון.
 הביא הב"י בשם ר' ירוחם בשם הראב"ד שבשאר מתים ,כמו שיכול להחליף בגדיו  -כך יכול גם להחזירהקרע לאחוריו ,וכן הביא הרמ"א בשמם.

סעיף טו  -שלילה ואיחוי
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ב ע"א):
על כל המתים כולן  -שולל לאחר שבעה ,ומאחה לאחר שלשים .על אביו ועל אמו  -שולל לאחר
שלשים ,ואינו מאחה לעולם .והאשה שוללתו לאלתר ,מפני כבודה.
הפרישה (ס"ק כ) והט"ז (ס"ק ח) פירשו ששולל  -תופר תפירה בלתי שווה ,ומאחה  -תפירה שווה .והביא
הב"י דברי הגהמ"י בשם ראבי"ה שאין חילוק בדין זה אם פגע ברגל ,שכן זה שרגל מבטל גזירת שבעה
ושלושים  -דווקא לענין אבלות ,אך קריעה ואבלות לחוד ולכן אין הכלל הזה חל על הקריעה.
אך הש"ך (ס"ק כה) כתב שנוהגים לאחות הקרע ברגע שפסקה האבלות ,גם אם הסיבה היא שפגע ברגל ,שכן
קיי"ל כרמב"ן שהכלל שאבלות וקריעה לחוד רק בא לומר שלא אומרים בקריעה הלכה כדברי המקל כמו
שאומרים באבלות ,אך לכל שאר העניינים דינם שווה .וכן פסק בפנ"ב (א,ל).
 הרמ"א מוסיף בשם מהר"י וייל שכל זמן שאסור לשלול  -אפילו לחבר ראש הקרע ע"י מחט אסור .ומביאשיש מקומות שנהגו להחמיר ולא לשלול או לתקן במחט תוך שלושים יום אף לשאר מתים .ובב"ח (ס"ק טו)
הסביר סברת המחמירים  -כיון שלא בקיאים מהו בדיוק שולל ומהו מאחה.

סעיף טז  -חליצה
אומרת הגמרא בדף כ"ב" :על כל המתים כולן ,רצה  -חולץ ,רצה  -אינו חולץ .על אביו ועל אמו  -חולץ".
נחלקו הראשונים בביאור חליצה זו:
 )1רש"י כתב שפושט מלבושו העליון מעליו שנראה כמתעסק בצרכי המת או כמתאונן ואינו יודע מה
לעשות ,ודחאו הרמב"ן.
 )2הגהמ"י מביא בשם ר' מאיר שהכוונה לחליצת מנעלים ,שצריך ללכת יחף לבית הקברות ,ודחאו
הרא"ש.
 )3רוב הפוסקים (רי"ף ,רמב"ם ,רמב"ן ,טור ושו"ע) כתבו שהכוונה שחולץ זרועו ומוציא כתפו חוץ
לקרע כך שכתפו וזרועו מגולים.
וכתב הרמב"ם (ח ,ג) שהולך כך לפני המיטה עד שאביו ואימו נקברים ,ואחרי הקבורה לא צריך כבר לחלוץ,
וכן פסק בשו"ע.
עוד פסקו הטור והשו"ע בשם הרמב"ן שאם הבן גדול ואין כבודו ללכת חלוץ כתף  -לא צריך לחלוץ.
ובב"ח (ס"ק טז) הביא בשם הסמ"ק והכלבו שהאידנא לא נהגו לחלוץ כתפו וזרועו כלל ,וכן הביא הרמ"א
בסעיף ז'.

סימן ש"מ

אבלות

סעיף יז  -נשיא ורבו
ממשיכה הגמרא שם  -נשיא דומה לאב לענין חליצה ,קריעה מבחוץ ואיחוי ,רבו דומה לאביו לענין איחוי
ושנוהג עליו כל דיני אבלות מקצת יום אחד (רא"ש).
הקרע על חכם שמת  -כיון שהחזיר פניו מאחרי המיטה שולל ומאחה למחר  -שו"ע בשם הרמב"ם .והרמב"ן
חולק וסובר שמאחה מיד.
על חכם חולץ מימין ,על אב"ד משמאל ועל נשיא בשני הצדדים .על אביו ואימו ורבו המובהק חולץ איזו
שירצה או את שתיהן.

סעיף יח  -קריעה לאחר שלושים
שמועה רחוקה ,ששמע לאחר יום שלושים ,נוהגת יום אחד (להלן סימן תב') .בגמרא בדף כ' ע"ב נחלקו
האמוראים האם קורע עליה ,ולמסקנה בשאר מתים אינו קורע אך על אביו ואימו קורע גם אם שמע לאחר
שלושים.
הגאונים כתבו שקורע עד י"ב חודש ,הרמב"ם (ח ,ו) כתב שקורע דווקא כל שלושים יום ,ובה"ג כתב שקורע
לעולם וכן כתב הרמב"ן שהוא עיקר והסביר הסברה  -שלא יתכן שימות אב ובנו לא יקרע עליו ,וכן פסקו
הטור והשו"ע.

סעיף יט  -איחוי הקריעה
נחלקו בגמרא במועד קטן (כ"ו ע"ב):
תנו רבנן :רשאי להופכו למטה ולאחותו .רבי שמעון בן אלעזר אוסר לאחותו .וכשם שהמוכר אסור
לאחותו  -כך הלוקח אסור לאחותו .ולפיכך מוכר צריך להודיעו ללוקח.
תוספות (שם ד"ה כך) ,הכלבו והסמ"ק פסקו כת"ק ,אך הרי"ף ,הרא"ש ,הרמב"ם ,בה"ג והרמב"ן פסקו כר'
שמעון בן אלעזר ,וכן בטור ובשו"ע .וכתב הט"ז (ס"ק י) שלאחר י"ב חודש על אביו ואימו יכול לחתוך סביב
כל הקרע ולתפור שם חתיכה חדשה ואין זה בכלל איחוי.
לענין המכירה ,מוסיפה הברייתא באבל רבתי (ט) שגם אם מכרו לו סתם ולא הודיעו  -אסור לו לאחותו עד
שידע שאיננו מהקרעים שאינם מתאחים ,וכן אסור למכור לגוי ,וכן פסקו הרמב"ן ,הטור והשו"ע.

סעיף כ  -סוגי איחוי
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ו ע"ב):
תנו רבנן :הקורע מתוך השלל מתוך המלל ,מתוך הלקט ,מתוך הסולמות  -לא יצא .מתוך האיחוי -
יצא .אמר רב חסדא :ובאיחוי אלכסנדרי.
וביאר הב"י בסוף הסימן בשם ר' ירוחם:
וכתב רבינו ירוחם לשוללן  -פירוש תפירה רחבה שתופר הרבה במשיחה אחת .ללקטן  -פירוש שאורג
כל הקרע ראשו על סופו ותוחב במחט שתים או שלש פעמים .למוללן  -פירוש שאוחז שני ראשי הקרע
בין האצבעות וכורכן יחד ותוחב שתים או שלש תפירות .כמין סולמות  -פירוש כמעלות הסולם
שתופר שתי תפירות ומפסיק וחוזר ותופר למטה ומניח בין תפירה לתפירה הפסק.
לענין איחוי אלכסנדרוני נחלקו הראשונים  -הראב"ד כתב שהוא כמו התפירה שלנו ,שווה מלמעלה ובולטת
מלמטה ,וכן כתב הרא"ש וכן פסק בשו"ע.
ולדעת הרמב"ן מה שאמר הראב"ד הוא איחוי סתם ואיחוי אלכסנדרוני הוא כשמשווה גם למעלה וגם למטה
וכן בנמוק"י .וכתב הב"ח (ס"ק כ) שהמחמיר כרמב"ן תע"ב ואין זה קרע של תיפלות ואין בו משום בל
תשחית כיון שיש עוד ראשונים וגאונים שסוברים כמותו.
תוספות (ד"ה ובאיחוי) כתבו שאיחוי אלכסנדרוני הוא תפירה גמורה מכל מקום ,כלומר תפור היטב ונראה
שלם.
והסבר כל הנ"ל ,כתב בנמוק"י שהקורע מתוך כל הנ"ל לא יצא כיון שהוא כקרוע ועומד ,אך מתוך האיחוי
יצא כיון שהיא נחשבת כתפירה מעלייתא.

סימן ש"מ

אבלות

סעיף כא  -מת לו מת נוסף
במקרה שמת לו מת נוסף נחלקו בגמרא במועד קטן (כ"ו ע"ב):
פליגו בה רב מתנה ומר עוקבא ,ותרוייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי; חד אמר :כל שבעה קורע,
לאחר שבעה מוסיף .וחד אמר :כל שלשים קורע ,לאחר שלשים מוסיף.
ופסקו הרי"ף ,הרא"ש ,הרמב"ם והרמב"ן כמ"ד כל שבעה קורע ולאחר שבעה מוסיף ,וכן בטור ובשו"ע.
אמנם המרדכי והסמ"ג הביאו גירסה בשם הירושלמי  -תוך שבעה אינו קורע קרע אחר ,אך בב"י דחה
דבריהם.
ותוספת הקרע כלשהוא .ומה שקורע אחר שבעה  -מוסיף טפח באותו קרע או שמרחיק שלוש אצבעות וקורע
טפח חדש .ומוסיף וקורע עד טיבורו .הגיע לטיבורו  -מרחיק שלוש אצבעות וקורע .נתמלא מלפניו  -מחזירו
לאחוריו .נתמלא מכאן ומכאן  -נעשה כמי שאין לו חלוק ופטור מלקרוע.

סעיף כב  -מת אביו ובנו
אומרת הברייתא במועד קטן (כ"ו ע"ב):
תנו רבנן :אמרו לו מת אביו ,וקרע ,מת בנו ,והוסיף ,תחתון מתאחה ,עליון אינו מתאחה .מת בנו
וקרע ,מת אביו והוסיף ,עליון מתאחה ,תחתון אינו מתאחה .מת אביו ,מתה אמו ,מת אחיו ,מתה
אחותו ,קורע קרע אחד לכולן .רבי יהודה בן בתירה אומר :על כולן קרע אחד ,על אביו ואמו קרע
אחד ,לפי שאין מוסיפין על קרע אביו ואמו .מאי טעמא? אמר רב נחמן בר יצחק :לפי שאינן
בתוספת .אמר שמואל :הלכה כרבי יהודה בן בתירה .ומי אמר שמואל הכי? והאמר שמואל :הלכה
כדברי המיקל באבל!  -אבלות לחוד ,קריעה לחוד.
נחלקו הראשונים בהבנת מחלוקת ת"ק וריב"ב:
 )1רש"י סובר שריב"ב חולק על כל דברי ת"ק ,ולעולם צריך לקרוע על הוריו בנפרד .וכתבו המרדכי
והגהמ"י שלפי זה אף בדיעבד לא יצא אם קרע ביחד.
 )2הראב"ד סובר שריב"ב חולק רק על הסיפא  -כאשר שמע שמתו כולם יחד צריך להפריד בין הקרעים ,אך
הרישא העוסקת במקרה ששמע על האחד ולאחר שבעה שמע על השני והוסיף  -בזה אף ריב"ב מודה
שיכול להוסיף ,גם על קרע הוריו .וכן כתב הטור שזו דעת הרא"ש .וכתב בהגהמ"י שלדברי הראב"ד ,אם
שמע על שניהם יחד וקרע קרע אחד  -יצא בדיעבד.
 )3הרמב"ם סובר שריב"ב חולק גם על המקרה השני ברישא ,ומודה לת"ק רק כאשר מת אביו ואחר כך מת
בנו .אבל אם מת בנו ואחר כך אביו  -צריך לקרוע קרע אחר ,ולפי זה פירוש "לפי שאין מוסיפין על קרע
אביו" הינו שכאשר בא לקרוע על אביו  -לא קורע במקום שכבר קרע אלא קורע קרע חדש .וכן הסכימו
הרמב"ן ור' ירוחם וכן פסק בשו"ע.
הב"ח (ס"ק כד) חילק וכתב שאף כאשר מת בנו ואחר כך אביו ,אם בקרע הראשון שקרע על בנו הבדיל
קמי שפה  -יכול להוסיף עליו ,אפילו שמדובר באביו .והביאו הש"ך (ס"ק לה) ודחה דבריו ופסק כשו"ע.
 )4הר"י מיגאש סובר שריב"ב מסכים שאם קרע על בנו ואחר כך על אביו  -מוסיף אף לכתחילה ,וחולק על
הרישא של הרישא  -מת אביו ואחר כך מת בנו  -אין מוסיף ואף בדיעבד לא יצא.
 -כתב הרמב"ן שגם ריב"ב מודה שעל אביו ואימו יחד  -קורע קרע אחד ,וכן פסק בטור.

סעיף כג  -סיכום שני מתים
כלל הדברים (לשון הטור בשם הרמב"ן):
 מי שמתו לו שני מתים כאחד או שבא לו שמועה משניים כאחד קורע קריעה אחת על שניהם. קרע ואחר כך מת לו מת אחר  -תוך שבעה קורע קרע בפני עצמו בין באותו קרע עצמו שמוסיף בו וקורע עודטפח או מרחיק ג' אצבעות וקורע טפח .לאחר שבעה מוסיף על קרע ראשון כל שהוא.
 מת אביו או אמו ואחד משאר קרוביו קורע תחלה על אביו או על אמו עד לבו ומרחיק ג' אצבעות וקורע טפחעל מת האחר.
 מת אביו וקרע ואחר שבעה מת אחד מהקרובים מוסיף על קרע הראשון ותחתון מתאחה ועליון איןמתאחה.

סימן ש"מ
אבלות
 מת אחד מהקרובים ואחר כך מת אביו או אמו בין בתוך שבעה בין לאחר שבעה מרחיק ג' אצבעות וקורעמן הצד בשפת הבגד שהרי צריך להבדיל קמי שפה וקורע עד שמגיע ללבו.
 -מתו אביו ואמו כאחד קורע קרע אחד על שניהם.

סעיף כד
אומרת הברייתא בנדרים (פ"ז ע"א):
ותניא :אמרו לו מת אביו וקרע ,ואחר כך נמצא בנו  -יצא ידי קריעה! אמרי ,לא קשיא :הא בסתם,
והא במפרש .והתניא (בניחותא) אמרו לו מת אביו וקרע ,ואחר כך נמצא בנו  -לא יצא ידי קריעה,
אמרו לו מת לו מת ,וכסבור אביו הוא וקרע ,ואחר כך נמצא בנו  -יצא ידי קריעה .רב אשי אמר :כאן
בתוך כדי דבור ,כאן לאחר כדי דבור ,הא דקאמרת יצא ידי קריעה  -שנמצא בנו בתוך כדי דבור ,הא
דאמרת לא יצא ידי קריעה  -לאחר כדי דבור.
נחלקו הראשונים האם רב אשי חולק על הנ"ל או מסכים:
הרמב"ם והרמב"ן סוברים שרב אשי חולק ,ולכן בכל מקרה אין חילוק בין סתם למפרש ומה שקובע זה האם
היה תוך כדי דיבור או לא  -אם נודע לו תוך כדי דיבור יצא ,לאחר כדי דיבור  -לא יצא ,וכן פסק הטור וכן
בש"ך (ס"ק לז) .ומודה הש"ך שאם קרע לשם מישהו ולא כיון לשם אביו  -יצא.
אך הרי"ף ,הרא"ש והר"ן כתבו שרב אשי לא חולק על התירוץ הראשון בגמרא ,ולכן אם אמרו לו שמת לו
מת סתם והוא סבר שהוא אביו וקרע  -אף אם אחר כדי דיבור נודע לו שאינו אביו אלא בנו  -אינו צריך
לקרוע שוב כיון שהיה בסתם ,וכן פסק בשו"ע.

סעיף כה  -נתעלף ומת
אומרת הגמרא בנדרים (פ"ז ע"א) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
מי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף ,וכמדומה שמת וקרע ,ואחר כך מת  -לא יצא ידי קריעה .אמר ר'
שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא :לא שנו אלא שמת לאחר כדי דיבור ,אבל בתוך
כדי דיבור  -כדבור דמי.

סעיף כו  -קרע והתחיל באבלות והפסיק באמצע
מי ששמע שמת אביו וקרע וישב עליו באבלות שלושה ימים ובאו ואמרו לו שאביו לא מת והפסיק אבלותו,
ושוב באו ואמרו לו שכן מת  -כתב הרי"ץ גיאת בשם גאון אחד שכיון שקרע בשעת חימום  -יצא ואינו צריך
לקרוע שוב ,אך צריך לחזור ולשבת שבעה ימי אבלות רצופים .והרי"ץ גיאת דחה דבריו וכתב שאף ידי קריעה
לא יצא כיון ששמע לאחר כדי דיבור.
וכתב הרמב"ן שאכן אם התברר שבפעם הראשונה ששמע אכן אביו היה קיים ורק אחר כך מת  -לא יצא ידי
קריעה ,אך אם התברר שמי שבא ואמר לו באמצע שאביו קיים טעה ,ואביו באמת מת  -הדין כדברי הגאון
הנ"ל ,שיצא ידי קריעה ולא צריך לקרוע שוב ,וכן פסק בשו"ע.
עוד הסתפק הרמב"ן בענין ימי האבלות ,שמא כיון שכבר חלה עליו אבלות ונהג בה ,אף על פי שביטל מקצת
הימים בשוגג  -עולים לו ואין תשלומים לאבלות ,אך סיים "ודבר זה צריך תלמוד" ,וכן הביאו הטור והש"ך
(ס"ק מ).

סעיף כז  -קטן ,קריעה על חמיו וחמותו
 הגמרא במועד קטן כ"ו אומרת "ומקרעין לקטן מפני עגמת נפש" ,וכתב רש"י (על הרי"ף ,ט"ז ע"ב)" :שיבכוהרואים לפי שאף בגד הקטן נקרע" ,וכן הנמוק"י שם" :שהרואים ירבו ההספד" .ולכאורה משמע מזה
שהקטן לא קורע מחמת שהוא אבל אלא רק מסיבה חיצונית.
אך הרי"ץ גיאת כתב שאם כבר הגיע לחינוך קורעים לו כדרך שמחנכים אותו לשאר מצוות.
והביא הטור את דברי הרי"ץ גיאת ,אך השו"ע רק סתם וכתב "קטן שמת לו מת  -מקרעין לו".
וכתב הפרישה (ס"ק מז) שלטעם הרי"ץ גיאת משמע שקורעים לו כמו שקורעים לגדול (טפח וכו') ,משא"כ
לטעם של עגמת נפש שמספיקה קריעה כלשהיא ,וכן כתב הב"ח .ובדרישה (ס"ק יב) כתב שמכאן יש קצת
ראיה שקטן שהגיע לחינוך צריך לנהוג כל דיני האבלות ,וכן הביא הט"ז (ס"ק טו) בשמו.
אך הש"ך בנקה"כ חלק וכתב שרק לענין קריעה שווה דין קטן שהגיע לחינוך לדין גדול ,וכן בדגמ"ר וכתב
שהסיבה כיון שמבטלו מתורה ,משא"כ בקריעה שאין בה ביטול תורה .והביא ראיה הש"ך מכך שהרא"ש
בסוף הפרק (אות צו) מביא את מחלוקתו עם הרמב"ם בענין קטן שנעשה בן י"ג בתוך ימי השבעה או
השלושים ,האם נוהג אבלות או לא ,אך לענין קטן לפני גיל י"ג ודאי שאינו נוהג אבלות.

סימן ש"מ
אבלות
 עוד אומרת שם הגמרא" :וקורעין על חמיו ועל חמותו מפני כבוד אשתו" ,וכן פסקו הרי"ף ,הרא"ש והטור.וביאר הב"י שדין זה בא ללמד שלמרות שצריך לקרוע על מת שמת לקרובו שצריך להתאבל עליו  -באשתו
קורע רק על חמיו וחמותו ולא על שאר קרוביה.

סעיף כח  -הקורע בשבת
הגמרא בשבת (ק"ה ע"ב) אומרת שהקורע בשבת על מתו  -אף על פי שחילל את השבת  -יצא ידי קריעה ,וכן
פסקו הטור והשו"ע.
והביאו הטור והב"י את דברי הירושלמי בשבת שם שהקשה ממצה גזולה שאינו יוצא בה ידי חותו שהרי היא
מצוה הבאה בעבירה ,ומדוע כאן יוצא ידי חובה? ומתרצת הגמרא ששם גוף הדבר שבו נעשתה המצוה -
המצה  -היא בעייתית כיון שהיא גזולה והיא העבירה ממש ,אך כאן ,הבגד שנקרע אינו בעייתי והוא תקין
מבחינה הלכתית ,ורק האדם הוא שעבר את העבירה ,ולכן מבחינת הקריעה יצא ידי חובה ,ודומה למוציא
מצה מרשות לרשות ,שיוצא ידי חובה ,שגם שם העבירה לא נעשתה במצוה עצמה ,כלומר המצה עצמה כשרה
ורק האדם הוא שעובר את העבירה ,ולכן יוצא בה ידי חובה.

סעיף כט  -הקורע בחלוק גזול
כתב הרמב"ן בתוה"א שמהדין הנ"ל נלמד שהקורע בחלוק גזול  -לא יצא ידי חובה ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ל  -קטן שמת
אומרת הגמרא בשבת (קל"ו ע"א):
בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא ,בגו תלתין יומין שכיב .יתיב קמתאביל עילויה.
אמר ליה אבוה :צוורוניתא קבעית למיכל? אמר ליה :קים לי ביה שכלו לו חדשיו.
רב אשי איקלע בי רב כהנא ,איתרע ביה מילתא בגו תלתין יומין .חזייה דיתיב וקא מתאבל עילויה,
אמר ליה :לא סבר ליה מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל? אמר
ליה :קים לי בגויה שכלו לו חדשיו.
על פי הגמרא כתב הרמב"ן שקטן שמת ביום שלושים ולא קים ליה שכלו לו חדשיו ,י"א שקורעין עליו אף על
פי שאין מתאבלים אליו ,ולא נהירא ,אלא אין קורעין עליו ,וכן פסק בשו"ע .וביאר בב"י סברת המחמירים
הסוברים שקריעה דאורייתא ולא שייך בה הכלל של הלכה כדברי המיקל באבל ,אך הרמב"ן אמנם סובר
שלא שייך הכלל ,אך כיון שקריעה מדברי סופרים וקרא אסמכתא בעלמא  -ספיקא דרבנן לקולא.

סעיף לא  -קריעה ביו"ט ובחוה"מ
כתב הרמב"ם (יא ,א) שאין לקרוע ביו"ט ,ואפילו ביו"ט שני של גלויות (למרות שיש מי שאומר שיו"ט שני
לגבי מת כחול שוויוהו רבנן ,ר"ן) ,והוסיף הרמב"ן שאף קרוביו של מת אינם קורעים ,וכן פסקו הטור
והשו"ע.
ובפת"ש (ס"ק יא) הביא בשם המשנה למלך שאם מת ביו"ט ראשון  -לא קורעים עליו בחוה"מ ,כיון
שנדחתה הקריעה משעת חימום  -תידחה עד אחרי המועד כשיתחיל את האבלות.
לענין קריעה בחוה"מ  -הרמב"ם והרמב"ן פסקו שקורעים כרגיל ,מלבד קריעה של רשות שהיא רק לכבוד,
וכן פסק בשו"ע.
אך הראבי"ה כתב שאפילו ביום קבורה אינו קורע בחוה"מ ,וכן הביא תרוה"ד בשם הגאונים .ועוד כתב בשם
רש"י שקרע בחוה"מ על אביו ואימו וכתב שכך המנהג  -לקרוע על הורים אך לא על שאר מתים ,ומכל מקום
קורעים עליהם לאחר המועד ,וכן פסק הרמ"א ,אמנם סיים שבמקום שאין מנהג  -קורעים על כולם.
ובט"ז (ס"ק יח) הביא בשם הב"ח ,וכן בש"ך (ס"ק מז) ,שבמקום שלא יוכל לקרוע אחר המועד ,כמו לדוגמה
אם שמע שמועה קרובה במועד ואחר המועד כבר תהיה רחוקה  -קורעים במועד .ובמקרה ששמע שמועה
רחוקה ברגל  -לא קורע אפילו על הוריו ,כיון שממילא לא חלה עליו אבלות .ובפת"ש (ס"ק יג) הביא
שמהרי"ט חלק על פסק זה.

סעיף לב  -שמועה קרובה ברגל
שמע שמועה קרובה ברגל ,שאחר הרגל צריך לנהוג בה שבעה ושלושים  -כתב הרמב"ן שקורע בחוה"מ כיון
שנחשב כאדם שמתו מוטל לפניו ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
ואם שמע שמועה קרובה ברגל ואחר הרגל נעשית רחוקה  -הגאונים כתבו שאינו קורע והרמב"ן פסק לקרוע,
וכן פסק השו"ע.

סימן ש"מ

אבלות

סעיף לג  -היוצא בבגד קרוע
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ו ע"ב)" :היוצא בבגד קרוע לפני המת  -הרי זה גוזל את המתים ואת החיים",
וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף לד  -המשאיל חלוק מחבירו
ממשיכה הגמרא שם:
רבן שמעון בן גמליאל אומר :האומר לחבירו השאילני חלוקך ואלך ואבקר את אבא שהוא חולה,
והלך ומצאו שמת  -קורע ,ומאחו .וכשיבא לביתו מחזיר לו חלוקו ונותן לו דמי קרעו .ואם לא הודיעו
 הרי זה לא יגע בו.וברא"ש גרס במקום "אבא"  -אחיו או בנו וכד' ,כיון שיש לו רשות לקרוע  -אין סיבה שיהיה מותר לו לאחות
קרע על אביו וכן פסק הטור  -לחלק בין קרע על אביו ,שאינו מאחה ,לבין שאר קרעים שמתאחים.
אך הרי"ף ,הרמב"ם והרמב"ן פסקו כגרסת הגמרא ,שאף קרע על אביו מתאחה ,וביאר הנמוק"י הטעם כיון
שנתן לו חבירו רשות לקרוע רק כדי שלא יתבייש שם ולא הקנה לו ממש ,וכן פסק השו"ע.
ובש"ך (ס"ק נ) כתב שאם לא הודיע ובכל זאת קרע  -נראה שלא יצא כיון שהוא שואל שלא מדעת ונחשב
כחלוק גזול.

סעיף לה  -השואל חלוק ללכת לבית האבל
אומרת הברייתא באבל רבתי (ג ,יב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
המשאיל חלוק לחבירו ללכת לבית האבל אינו רשאי ליטלו עד שיצאו ימי האבל ,וברגל עד שיצאו ימי
הרגל ,ובמשתה עד שיצאו ימי המשתה.
אך הרמ"א העיר שבחו"מ (שמא ,ב) השו"ע לא פסק כך ,שכן שם כתב:
שאל חלוק מחבירו לילך בו לבית האבל  -כדי שילך ויחזור ,שאלו לבית המשתה כל אותו היום;
שאלו לעשות המשתה שלו ,אין פחות משבעה ימים.
ובסמ"ע (שם ס"ק ה) כתב שבעצם אינם חולקים ו"כדי שילך ויחזור"  -הוא בעצם שיעור שבעה ימים.
ובבאה"ג ביו"ד כתב שאין סתירה כיון שהכוונה "כדי שילך ויחזור"  -כל זמן שרוצה ללכת בו ולחזור ,אף לכל
שבעת הימים .ובש"ך (ס"ק נא) כתב שבחו"מ מדובר במקרה שהשואל בא לבקש חלוק ,והמשאיל בעצם
התכוון רק למלא בקשתו  -שילך ויחזור ,אך ביו"ד מדובר שהמשאיל בא מרצונו לתת לשואל ולזכותו במצוה,
ולכן משאיר אצלו כל ימי האבל.

סעיף לו  -קריעה על שמועות הרעות
הגמרא במועד קטן (כ"ו ע"א) לומדת מדוד שקרע על שאול והנהרגים במלחמה שקורעים על שמועות הרעות,
ודווקא כגון שנתקבצו רוב הציבור למלחמה ושמעו שניגפו לפני אויביהם ,ואפילו רק מיעוטם נהרגו .והוסיף
הרמ"א שה"ה אם הלכו בשבי.
והביא הב"י בשם ר' ירוחם שחייב להתאבל עליהם כל היום ואינו שולל עד למחר ,והביאו הש"ך (ס"ק נב)
והוסיף שאף האיחוי רק למחר .ובפת"ש (ס"ק יד) ובדגמ"ר תמהו על כך ,שהרי בסוף הסימן מבואר שעל
שמועות כגון אלו אין מאחים לעולם.

סעיף לז  -קריעה על ברכת השם
 הגמרא בסנהדרין (ס' ע"א) אומרת שהשומע ברכת השם מישראל ,ואפילו בכינוי ואפילו בזמן הזה  -חייבלקרוע ,וכן דעת הרמב"ם וכן פסק בשו"ע.
אך הרמב"ן פסק שאף השומע שם המיוחד מהגוי חייב לקרוע ,וכן פסק הטור וכן הביא הש"ך (ס"ק נג).
ובפת"ש (ס"ק טז) כתב שהחידוש הוא שקורע אף על כינויים הנמחקים כגון רחום וחנון.
 כתב הנמוק"י שישראל מומר דינו כגוי ,והביאו הרמ"א ,אך הב"ח (ס"ק לה) חלק עליו וכתב שמסתמאהמומרים בזה"ז הם רק לתאבון.
 קורע השומע או השומע מן השומע כגון השומע מן העדים .וכתב הרמב"ן שהשומע ממי ששמע מהעדים -אינו קורע ,והביאו הב"י .ולאו דווקא כששומע הגידוף ממש ,אלא מספיק שישמע מישהו מעיד ששמע מישהו
מקלל את השם .והעדים אינם צריכים לקרוע פעם נוספת.

סימן ש"מ
אבלות
 הרואה ספר תורה שנשרף או אפילו מגילה אחת מן הנ"ך  -קורע שתי קריעות  -אחת על הגויל ואחת עלהכתב .ודוקא כשרואה ששורפים אותה בזרוע וכמעשה שהיה המובא בדף כ"ו ע"א .ובב"י ובשו"ע פסקו
שדוקא כשנשרף על ידי ישראל יש לקרוע ,אך הב"ח חלק וכתב שבכל מקום שיש חילול ה' ,אף אם נקרע או
נחתך וכד' ואף על ידי גוי  -צריך לקרוע ,וכן פסקו הט"ז (ס"ק כד) והש"ך (ס"ק נו).

סעיף לח  -קריעה על ערי יהודה וירושלים
כתב הטור:
הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר ערי קדשך היו מדבר וקורע על הראשונה ודיו ,וכשרואה ירושלים
אומר ציון מדבר היתה וירושלים שממה וקורע .ואם קרע על ירושלים תחילה אינו קורע על האחרות.
וכשרואה בית המקדש בחורבנו אומר בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש
וכל מחמדינו היה לחרבה וקורע .ואם פוגע במקדש תחילה קורע על המקדש ומוסיף (טפח ,רמב"ן)
על ירושלים ,ואם פגע בירושלים תחילה קורע על כל אחד ואחד בפני עצמו .לסוף ל' יום צריך לקרוע
אם אינו רואה אותו בנתים.
והביא הב"י בשם הרא"ש והרמב"ן שאם קרע על ערי יהודה  -חוזר וקורע על ירושלים קרע אחר בפני עצמו.
וקורע דווקא על ערי יהודה ולא על ערי ישראל .ובסימן תקס"א כתב הטור בשם הרמב"ם שיש לקרוע מעומד
את כל בגדיו עד שמגלה ליבו ,וקורע ביד ולא בכלי.

סעיף לט
פסק הטור שכל אלו הקרעים רשאי למוללן ,לשוללן ,ללקטן או לעשותן כמין סולמות לאחר שבעה ,אך אינם
מתאחים לעולם .אך הב"י הביא בשם הרבה מהראשונים שמותר כבר למחרת ,וכן פסק בשו"ע.

סימן שמ"א

אבלות
סימן שמ"א – הלכות אנינות

סעיף א
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ג ע"ב) ובברכות (י"ז ע"ב):
מי שמתו מוטל לפניו  -אוכל בבית אחר (כדי שלא יהיה לעג לרש בזה שבמקום לעסוק בקבורה עוסק
באכילה ,רש"י) .אין לו בית אחר  -אוכל בבית חברו ,אין לו בית חברו  -עושה לו מחיצה עשרה
טפחים (ויכול לעשות מחיצה כלשהיא ,אפילו לתקוע סדין בארץ בצורה שאינו ניטל ברוח ,רשב"א
ושו"ע) .אין לו דבר לעשות מחיצה  -מחזיר פניו ואוכל .ואינו מיסב ואוכל (ואינו אוכל ואינו שותה כל
צרכו ,פנ"ב ז)  ,ואינו אוכל בשר ,ואינו שותה יין ,ואין מברך ,ואין מזמן ,ואין מברכין עליו ,ואין
מזמנין עליו ,ופטור מקריאת שמע ,ומן התפלה ,ומן התפילין ,ומכל מצות האמורות בתורה (דווקא
מצוות עשה ,אך חייב במצוות ל"ת ,פת"ש ס"ק ז בשם חכ"צ).
ובשבת  -מיסב ואוכל ,ואוכל בשר ,ושותה יין ,ומברך ,ומזמן ,ומברכין ומזמנין עליו ,וחייב בקריאת
שמע ובתפילה ובתפילין ובכל מצות האמורות בתורה .רבן גמליאל אומר :מתוך שנתחייב באלו -
נתחייב בכולן .ואמר רבי יוחנן :תשמיש המטה איכא בינייהו.
 כתב הרא"ש שדינים אלו נוהגים גם אם אינו מוטל לפניו ממש אלא רק מוטל עליו לקברו ,כלומר כלהקרובים המתאבלים עליו ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
בירושלמי דנים האם אסור בכל הנ"ל דווקא כשצריך לעסוק בצרכי המת אבל אם כבר עסק או שיש עוסקים
אחרים יכול לעשות את הנ"ל  -ופסקו הרא"ש ,הגהמ"י והטור שבכל מקרה אסור .אך הראבי"ה כתב שכיון
שבירושלמי הוא בעיא דלא איפשטא  -על זה סומכים האוננים שמתפללים והולכים לבית הכנסת כשיש
עוסקים אחרים.
 הביא הטור בשם ר' יצחק שכתב שכאשר נפטרה אימו והודיעו הדבר לר"ת ,שהיה אחיה והיה בעיר אחרת,אכל בשר ושתה יין קודם קבורתה ,כיון שהיה לה בעל שחייב בקבורתה  -הבעל אסור ור"ת אינו נחשב כמי
שמתו מוטל לפניו ,וכן פסק הב"ח (שמא ,ד) .אך הרא"ש כתב שסברה זו חלושה וקלושה ולא פלוג רבנן אלא
כל המתאבלים אוננים ,ואפילו אם הם בעיר אחרת נחשבים שמוטל לפניהם ולא צריך שיהיה מוטל לפניהם
ממש ,וכן פסק בשו"ע.
 כתב הסמ"ג שמשנקבר המת ,אפילו נקבר ביום המיתה ,נהגו העם לבטל האנינות ,והביאו הב"י וכן פסקהרמב"ן וכן הב"ח והש"ך (ס"ק ב).
 יש שדייקו מלשון השו"ע שכתב "מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו"  -שבנפל אין אנינות (גליוןמהרש"א) ,וכן הביא הפת"ש (ס"ק א) בשם התפל"מ שהסתפק בזה וכתב להחמיר בקטן שמת תוך 30
ללידתו.
 כתב רש"י בברכות שמה שאמרה הגמרא שאינו מברך פירושו שאינו צריך לברך ,אבל אם רצה הרשות בידו,וכן משמע ברמב"ם (הלכות ק"ש ד ,ז).
אך הרא"ש ,ר' יונה ותוספות כתבו שאסור לברך ,ואפילו אוכל עם אחרים  -לא יענה אמן אחריהם (רמב"ן,
רא"ש ,טור ושו"ע בשם הירושלמי) .ואפילו אם אינו צריך לעסוק בצרכי המת ,כגון שיש אחרים שעוסקים,
ואפילו אם ירצה להחמיר על עצמו ולברך או לענות אמן  -אינו רשאי.
 כתב הפת"ש (ס"ק ד) שכשאוכל אינו מברך המוציא ,אך חייב בנטילת ידיים בלא ברכה .ואם הולך לישוןבלילה שלפני הקבורה  -קורא ק"ש על המיטה ומברך המפיל (פנ"ב ט).
 הביא הפת"ש (ס"ק ו) בשם נוב"י שאם הוא אונן בימי ספירת העומר ויהיה אונן במשך יממה שלמה -יספור בלא ברכה כדי שיוכל להמשיך אחר כך ולספור בברכה.
 בשבת ויו"ט אוכל בשר ושותה יין ,וכתב הרמ"א שדווקא אם רוצה ,ומשמע שאינו חייב .אך בפת"ש (ס"קיג) כתב שבליל יו"ט חייב לאכול בשר ולקיים מצות שמחה ואינו רשאי להחמיר על עצמו.
וכן חייב בכל המצוות כיון שממילא אינו יכול לעסוק בצרכי המת ואין צריך לפנות ליבו לכך כמו בחול
(רא"ש) .אך אסור בתשמיש המיטה ,כדעת ת"ק בגמרא ,וכן פסקו הרי"ף ,הרא"ש ,הרמב"ם ,הטור והשו"ע.
ור' יונה פסק כרשב"ג  -שמותר בתשמיש המיטה.
אם צריך להחשיך על התחום כדי לעסוק בצרכי המת  -חלה עליו אנינות ונאסר בכל הנ"ל משעה שמחשיך,
כלומר כשמתחיל ללכת כדי להחשיך על התחום (טור ושו"ע).

סימן שמ"א
אבלות
 כתב הרמ"א בשם הכלבו שמותר ללכת לבית הכנסת בשבת ,ואף בחול אין איסור בכך אלא שכיון שהואאסור בתפילה אין לו מה לעשות שם .ובפת"ש (ס"ק יד) הביא בשם מהרי"ט שאונן אינו מצטרף לדברים
שבקדושה .עוד הביא שנחלקו האם אומר קדיש רק לאחר קבורה או שיכול לומר אף לפני ,ויש מהאחרונים
שכתבו שבשבת אומר קדיש אף לפני הקבורה.
 כתב הרא"ש שאם רוצה לקברו ביו"ט הראשון על ידי עממין  -נחשב כמוטל לפניו ואסור בהכל ,וכל שכןביו"ט שני שהוא בעצמו יכול לקברו ,שחלים עליו כל דיני האנינות ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ב  -ערבית ,הבדלה ומילה לאונן
כתב הטור בשם הרא"ש שמת לו מת בשבת ,ובמוצ"ש לא הבדיל ולא התפלל ערבית ,וביום ראשון התפלל
שחרית לאחר הקבורה כיון שעדיין לא עבר זמנה ,אך ערבית לא השלים שכבר עבר זמנה ,וכן פסק השו"ע.
וכתב בדגמ"ר שדין זה דווקא אם מת לפני הערב ,אך אם מת בלילה  -לאחר שכבר התחייב בתפילת ערבית -
צריך להשלים את תפילת ערבית ולהתפלל שחרית פעמיים.
כתב הדרישה (ס"ק ג) שמכאן ניתן ללמוד גם לעוסקים בצרכי ציבור וכד' בזמן התפילה  -שפטורים
מלהתפלל ולא צריכים להשלים אם עבר זמן התפילה ,שהרי אין הבדל אם הפטור הוא מחמת האבלות או
מחמת עסק המצוה.
ובט"ז (ס"ק ה) תמה על דבריו ,שהרי במפורש אמרו שבמקרה אונס מתפלל פעמיים ועוד הביא מתרומת
הדשן שפסק במקרה של אדם שהיה טרוד בעניין ממוני ונאנס ולא התפלל  -שאחר כך משלים ,וכתב שאין
הנידון דומה לראיה שכן כאשר הפטור בא מחמת דבר חיצוני  -שהאדם עצמו יכול טכנית להתפלל אך יש
משהו חיצוני שמונע ממנו ,כמו אבלות  -פטור ואינו צריך להשלים ,אך כאשר הפטור בא מחמת טירדה  -הרי
זה האונס שעליו תיקנו תשלומים.
והש"ך בנקה"כ דחה תמיהת הט"ז וכתב שכאשר חייב מן הדין אלא שהיה אנוס  -יש לו תשלומים ,אך כאשר
אינו חייב כלל מצד הדין כמו באבל וכן במי שעוסק בצרכי ציבור  -אין צריך להשלים.
 הביא הפת"ש (ס"ק יז) בשם המג"א שמיד כשמתחילים להשליך את העפר על המת  -יקרא ויתפלל ,וברכותהשחר לא יאמר כיון שבשעת חובתו היה פטור .ובשם שו"ת זכרון יצחק כתב שאת ברכת המקדש שמו ברבים
יברך כיון שהיא קשורה לקריאת שמע ,אלא אם כן עבר זמנה .ומאחר הקבורה ועד סוף השבעה לא יאמר
פיטום הקטורת וסדר הקרבנות.
 לענין הבדלה  -הביא הרא"ש בברכות (ג ,ב) מחלוקת :לדעת ר' יהודה פטור לגמרי מהבדלה וגם לאחרהקבורה אינו צריך להבדיל ,כיון שבשעת החיוב היה פטור וכיון שנדחה נדחה ,וכן פסק הרא"ש .והמהר"ם
מרוטנבורג כתב שיכול לאכול בלילה בלא הבדלה ,אך למחרת לא יאכל עד שיבדיל ,שכיון שהיה שהות ביום -
שזמן הבדלה נמשך עד יום שלישי  -חייב להבדיל ,ומכל מקום לא יברך על הבשמים והנר ,וכן פסק השו"ע.
ואם לא ידע הדין והבדיל במוצאי שבת  -לא צריך לחזור ולהבדיל אחרי הקבורה (פת"ש ס"ק יט בשם שו"ת
פנים מאירות).
 לענין מילה  -הביא הט"ז (ס"ק ו) בשם מהרש"ל שיש למול בתפילת שחרית כרגיל ,אף לפני הקבורה .ובשםהרמ"א בכתב יד כתב שיקבור ואחר כך ימול כיון שאינו יכול לברך להכניסו בברית ,אך מכל מקום זה דווקא
כשאפשר למהר ולקבור קודם שיצאו מבית הכנסת ,אך אם אי אפשר  -יברך הסנדק וימולו בתפילה קודם
הקבורה.

סעיף ג  -מסירה לחברא קדישא
אומרת הגמרא בירושלמי מועד קטן (ג ,א):
נמסר לרבים  -אוכל בשר ושותה יין ,נמסר לכתפים  -כמי שנמסר לרבים.
והסביר הרמב"ן שמדובר בחבורות שהיו עוסקות בקבורת המת ,ולאחר שהשלים האבל צרכי הוצאתו היה
מוסרו להם ,ומאותו רגע אין הטיפול במת מוטל עליו אלא על אותם חבורות ,ולכן מאותו רגע אוכל בשר
ושותה יין אפילו קודם שיוציאוהו מן הבית ,וכן פסקו הטור והשו"ע .ובדגמ"ר הוסיף שקל וחומר שחייבים
בקריאת שמע ובתפילה ובכל שאר המצוות ,וכן הביא הפת"ש (ס"ק כא) בשם הנוב"י.
עוד הסתפק הנוב"י אם מועילה מסירה לכתפים דווקא כשמוליכים אותו למקום רחוק שאין האבל הולך
עמהם ,אך אם נמצאים במקום קרוב ,שגם האבלים הולכים איתם למקום הקבורה  -אולי עדיין חייבים
למרות שמסרו לכתפים ,ומטעם זה נהגו להמתין מלהתפלל וכו' עד אחר הקבורה למרות שכבר מסרו לחברא
קדישא.
 כתב הרמ"א בשם ר' יונה שאם מוליכים את המת מעיר לעיר למקום רחוק  -מותרים בכל הנ"ל עד שיבואולעיר קבורתו ורק שם נאסרים ונחשבים כמי שמתו מוטל לפניו.

סימן שמ"א

אבלות

סעיף ד – מת בתפיסה
כתבו הפוסקים שמי שהיה תפוס ומת בתפיסה (בשבי) ולא ניתן לקבורה  -לא חלה אנינות על הקרובים ולא
נחשבים כמי שמתו מוטל לפניו ,ומכל מקום עדיין לא חלה אבלות עליהם כיון שלא נתייאשו מלקברו .וכן אם
קרובי המת בתפיסה  -אין אנינות חלה עליהם.
וכן מי שנהרג בדרך או גררתו חיה או שטפו נהר ולא נתייאשו מלקברו  -אין על הקרובים דין אנינות ולא
אבלות ומונים שבעה ושלושים מיום שנתייאשו מלקברו.

סעיף ה  -איסורי אבלות לאונן
כתב הרמב"ם (ח ,ב) שכל זמן שלא נקבר המת  -אין האונן אסור בכל הדברים שאבל אסור בהם ,וכן כתב
הרי"ץ גיאת שבין מיתה לקבורה מותר האונן בכביסה ,תספורת ,רחיצה ,סיכה ,תשמיש המיטה ושאר גזירות
שבעה.
והרמב"ן חלק עליהם וכתב שאסור בכל הדברים שאבל אסור בהם מלבד עטיפת הראש ,כפיית המיטה
וחליצת מנעל וסנדל כדי שיוכל לטפל בעסקי המת כראוי ,וכן כתב ר' פרץ ,וכן נראה שפסק בשו"ע .ומטעם
זה מותר גם לצאת מפתח ביתו (ב"י ורמ"א בשם הגהמ"י).
והתוספות (כ"ג ע"ב ד"ה ואינו) כתבו שאסור רק בבשר ויין ותשמיש המיטה ,אך מותר בשאר דברים שהאבל
אסור בהם ,שכן יש לאסור רק דברים של שמחה יתירה או שיש חשש שימשך אחריהם ולא אחרי המת ,אך
דברים שהם רק משום אבל  -מותרים.

סעיף ו  -המשמר את המת
אומרת הגמרא בברכות (י"ח ע"א) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
המשמר את המת ,אף על פי שאינו מתו  -פטור מקריאת שמע ומתפילה ומתפילין ומכל מצוות
האמורות בתורה (שהעוסק במצוה פטור מן המצוה ,ש"ך ס"ק יח) .היו שניים  -זה משמר וזה קורא.

סימן שמ"ב

אבלות
סימן שמ"ב – מי שהכין צרכי חופתו ומת לו מת
אומרת הברייתא בכתובות (ג' ע"ב):

הרי שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסין את המת
לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואחר כך נוהג
שבעת ימי אבלות .וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ואין מונעין תכשיטין
מן הכלה כל שלשים יום.
ומדגישה הגמרא" :ודווקא אביו של חתן או אימה של כלה דליכא איניש דטרח להו ,אבל איפכא – לא".
וכן פסקו הטור והשו"ע ,ועוד כתבו שכל שבעת ימי המשתה דינם כרגל לחתן ולכלה ולכן נוהג בהם דברים
שבצנעא ואסור בתשמיש המיטה.
 פסק הראב"ד שצריכים אנשים לישון עם החתן וגם נשים עם הכלה ,וזה דווקא בלילה אבל ביום מותריםלהתייחד ואסורים רק בתשמיש המיטה ומותרים בשאר דברים כמו מזיגת הכוס והצעת המיטה ואפילו
חיבוק ונישוק .והרא"ש חלק על דבריו וכתב שאיפכא מסתברא – ייחוד אסור בין ביום ובין בלילה ואין צורך
בשתי משמרות אלא הוא בין האנשים או היא בין הנשים.
אמנם הב"י הביא דברי הרמב"ן בתורת האדם שהודה לראב"ד וכתב שכך נקטינן וכן פסק בשו"ע .והרמ"א
הביא דעות המקילים – דעת הרא"ש הנ"ל ,דעת הרשב"א שאם אינם ישנים בחדר אחד אין צריכים שימור
כלל ,ודעת הראב"ד הנ"ל שדין זה דווקא בלילה ולא ביום (השו"ע לא חילק) .וסיים שהמנהג לקחת קטן
לחתן וקטנה לכלה.
כתב הב"ח (ס"ק ג) שדין זה הוא דווקא בבעולה ,אך בבתולה שאסורה עליו ממילא משום דם בתולים –
חמור עליו איסור זה וממילא אין צריך שמירה כלל ,וכן הביא הש"ך (ס"ק ז') .אמנם הט"ז כתב שאין לנו כח
להקל יותר ממה שהיה בימי הגמרא ולכן אין לשנות התקנה.
 כתב הב"ח (ס"ק א) שכל הדין הנ"ל דווקא כשהכינו כל צרכי החופה ,שעכשיו אם ידחו יצטרכו לטרוחולהכין הכל מחדש .אך אם לא הכינו הכל – דוחים את החופה .והש"ך (ס"ק א') חלק עליו וכתב שאף אם לא
הכינו הכל – דוחים.
 כתב הר"ן שלדעה שיום מיתה וקבורה חייב באבלות מדאורייתא – בית דין מתנים לעקור דבר מן התורהבשב ואל תעשה ,ולכן אמנם נוהג ימי המשתה קודם לאבלות ,אך לא ראוי להתעסק בהם בדברים של שמחה.
והש"ך כתב שלפי מה שקיי"ל (להלן שצ"ט) שיום ראשון רק מדרבנן – מותר להתעסק בדברים של שמחה.
 לענין ספירת השלושים – כתבו הרמב"ם (יא ,ז) ,הרמב"ן (תורת האדם ע"ה) והרא"ש שמתחיל למנות אתהשלושים מימי האבלות ולא מימי המשתה ,וימי המשתה לא עולים לו לשלושים כמו שימי הרגל עולים ,וכן
פסק בשו"ע .ובשבעת ימי המשתה מותר בתספורת וגיהוץ ,והב"ח אוסר.
 במקום שאין פסידא ,שיכול למכור את מה שהכין או כאשר מתה אימו של חתן או אביה של הכלה ויש להםמי שיכין להם צרכי החופה לפעם אחרת – לא התירו לדחות האבלות.
בה"ג והרי"ץ גיאת כתבו שנכנסים לחופה ,בועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי האבלות ואחר כך שבעת
ימי המשתה.
והרא"ש דחה דבריהם וכתב שקובר מתו מיד ונוהג שבעת ימי האבלות ודוחה חופתו עד שיעברו כל ימי
השלושים (למעט מקרים חריגים – כשיש לו בנים קטנים או כשלא קיים פו"ר) .וכן פסקו הרמב"ם והרמב"ן,
אלא שכתבו שאין לדחות החופה עד לאחר השלושים אלא מיד אחרי שבעת ימי האבלות נכנסים לחופה
ונוהגים שבעת ימי המשתה .וכן פסק השו"ע.
ובש"ך בנקה"כ כתב שבזמנינו שמצוי שיש קרובים אחרים שמטריחים עצמם להכין צרכי החופה – גם
במקרה שמת אביו של חתן או אימה של כלה – נוהג אבלות תחילה ורק לאחר השבעה נוהג שבעת ימי
המשתה.
 בט"ז (ס"ק א') נשאל לענין בתולה שנישאה בשבת ועדין לא נבעלה ,ובשבת מתה אימה ,ופסק שאין לדחותהאבלות כיון שכבר נעשתה החופה ואין כאן שום פסידא ,אלא מיד לאחר השבת מונה שבעת ימי אבלות
ואחר כך תיבעל בעילת מצוה ותמנה שבעת ימי המשתה.

סימן שמ"ג

אבלות
סימן שמ"ג – מצוות הלווית המת

סעיף א – חיוב הלווית המת
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ז ע"ב):
ואמר רב יהודה אמר רב :מת בעיר  -כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה .רב המנונא איקלע
לדרומתא ,שמע קול שיפורא דשכבא .חזא הנך אינשי דקא עבדי עבידתא ,אמר להו :ליהוו הנך אנשי
בשמתא! לא שכבא איכא במתא? אמרו ליה :חבורתא איכא במתא - .אמר להו :אי הכי  -שריא לכו.
וכמסקנת רב המנונא פסקו הטור והשו"ע .ובשעת הוצאת המת כולם בטלים ,אף כשיש בעיר חבורות (להלן
שס"א).
 כתב הרי"ץ גיאת שדין זה הוא דווקא במת מצוה שאין לו קוברים ,וכן הנמוק"י כתב שאם יש יורשיםשמחוייבים בקבורתו אין צורך להיבטל ממלאכה .אך הרמב"ן דחה דבריהם וכמוהו פסקו הטור והשו"ע –
שהוא הדין לכל מת.

סעיף ב – שאילת שלום בבית הקברות
אומרת הברייתא במסכת שמחות (א ,ז):
אין שואלין שלום זה את זה בעיר .במה דברים אמורים בכפר קטן ,אבל בעיר גדולה מותר.
וכן פסקו הרמב"ן ,הטור והשו"ע.
והביאו הב"י והרמ"א את דברי תרוה"ד בשם ספר חסידים שבבית הקברות אין שואלים שלום כשיש שם
מת ,וכתבו הב"ח (ס"ק ד) והש"ך (ס"ק ג) שזה גם בעיר גדולה.
התוספות והכלבו כתבו שכאשר אין מת בבית הקברות – שואלים שלום בריחוק ארבע אמות מהקברות.

סימן שד"מ

אבלות
סימן שד"מ – חיוב ההספד וגודל שכרו וכיצד ועל מי מספידין

סעיף א – מצות ההספד והזכרת שבחו
אומרת הגמרא בשבת (ק"ה ע"ב):
אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא :כל המוריד דמעות על אדם כשר -
הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו ...אמר רב יהודה אמר רב :כל המתעצל בהספדו של חכם
 ראוי לקוברו בחייו ...אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :כל המתעצל בהספדו של חכם  -אינומאריך ימים ,מדה כנגד מדה.
הסביר רש"י שמי שלא נתאבל על שנתקצרו ימי החכם – אף לחייו לא יחושו מן השמים.
וכתב בגליון מהרש"א שהספד מציל הנספד מגיהנום ,ובמלא הרועים (על סנהדרין ק"ח ע"ב) כתב שעל ידי
ההספד באה נשמת הצדיק לעולם וכאילו חי ומגן על דורו.
ואומרת הגמרא בברכות (ו' ע"ב) שאגרא דהספדא – דלויי ,וביאר הרמב"ן שיגביה קולו על החכמים
והכשרים ,ויאמר דברים המשברים את הלב כדי להרבות בכיה ולהזכיר שבחו.
 כתב הרמב"ן על מה שנאמר בשמחות (ג ,ה) "ולא מוסיפין בתחילה ,אבל מוסיפין על העיקר" ,כלומר איןמספידים בכבוד מי שאינו ראוי לכך בשעת ההספד ,אבל אם היה ראוי בכבוד מועט  -מאריכים בכבוד
ומוסיפים במקצת שבחיו.
עוד נאמר שם (ד ,י) "כשם שנפרעין מן המתים כך נפרעין מן הספדנין ומן העונין אחריהן" .הערוך (ערך ספד)
הסביר שכשם שנפרעים מן המת אם הוא חוטא – כך נפרעים מן הספדנים שאומרים עליו שהוא צדיק .ואילו
הרא"ש (מועד קטן סג) כתב שנפרעים מן המת כשמספידים אותו בדבר שאין בו כיון שהוא לו למזכרת עוון.
הטור הביא דברי שניהם וכת ב שכל המזכיר על מי שלא היה בו כלל או שמוסיף להפליג יותר מידי על מה
שהיה בו – גורם רעה לעצמו ולמת ,וכן פסק בשו"ע.
 כתב הרמב"ן בתורת האדם שאסור להפליג בהספד ביקרא דשכבי יותר ממה שראוי לו ,אלא משבחים אותולפי כבודו וקצת יותר ,וכן פסקו הטור והשו"ע .ואם לא היו בו מידות טובות כלל – לא יזכיר עליו .וחכם
וחסיד משכירים להם חכמתם וחסידותם.
והקשה הט"ז (ס"ק א) כיצד ניתן להוסיף רק קצת – הרי מה לי שקר מעט מה לי שקר הרבה? וביאר
שמסתבר לומר שכל מי שעושה איזו מצוה באיזה שיעור כלשהו ,בודאי אם היה בא לידו דבר בצורך קצת
יותר מזה – לא היה מניח מלעשות גם אותו השיעור ולא היה מבטל המצוה בשביל תוספת מועטה ,ולכן נחשב
כאילו כבר עשה קצת יותר ואין כאן עדות שקר עליו.
ובשבט יהודה כתב שמותר להוסיף קצת במידות עצמם שיש בו ,כיון שהתוספת היא על העיקר – יש לו על
מה לסמוך ,אך אין להזכיר מידות טובות שלא היו בו כלל .והב"ח כתב שהתירו להוסיף קצת כדי שלא יבואו
לקצר בשבחו.
 כתב הב"י בשם בה"ג וארחות חיים שמי שנהג לצום ביום שמת חכם אם באה שמועתו – זכור לטוב.והר"מ כתב שמצוה לצום ביום שמת בו אביו או אימו (ועיין עוד בסימן שע"ו).

סעיף ב – הספד על נשים
כתב הרמב"ם (יב ,ב) שמספידים הנשים כאנשים בכל מקום ,וכן כתב הרמב"ן שנשים נספדות בין האנשים
ובין החכמים כראוי להן ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ג – הספד אשתו
אומרת הברייתא בשמחות (יד,ז):
אביה אומר לא תיקבר אצלי ,ובעלה אומר לא תיקבר אצלי ,קוברין אותה אצל בעלה ,מפני שבעלה
חייב במזונותיה ובפירקונה ובקבורתה ,רבי יהודה אומר בשני חלילין ומקוננות .מקום שמספידין,
הוא מספיד על אשתו ,ואם אין בעלה מטפל בה ,אביה מטפל בה וקוברה ,ומוציאין ממנו בעל כרחו.
וכן פסקו הרא"ש ,הטור והשו"ע .ובפנ"ב (ג ,ג) הוסיף שאם אין לה בעל – חייבים בזה היורשים והקרובים
החייבים להתאבל עליה.

סעיף ד – הספד על קטן
נחלקו בגמרא במועד קטן (כ"ד ע"ב):
ומה הן (קטנים) בהספד? רבי מאיר בשם רבי ישמעאל אומר :עניים  -בני שלש ,עשירים  -בני חמש.
רבי יהודה אומר משמו :עניים  -בני חמש ,עשירים בני שש .ובני זקנים כבני עניים .אמר רב גידל בר
מנשיא אמר רב :הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי ישמעאל.
וכן פסקו הטור והשו"ע כרבי יהודה .ופירש רש"י שהעני מצטער על בניו יותר מן העשיר לפי שאין לו שמחה
אחרת .ובפרישה (ס"ק ז) ביאר השיעורים הללו דווקא – שמגיל שלוש הוא התחלת זמן הלימוד של הילד ,ובן
חמש למקרא בבריא ובן שש שאינו בריא.

סימן שד"מ
אבלות
 כתב רב האי שתינוק שעברו עליו שלושים יום אומרים עליו צידוק הדין וקדיש ,וכן פסקו הרא"ש ,הרמב"ן,הטור והשו"ע .אך הרמ"א כתב שאין נוהגים כן אלא רק משיהיה בן י"ב חודש שיוצא במיטה.

סעיף ה – בני עשירים וחכמים
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ג ,ד):
בני עשירים כבני חכמים ,בני חכמים כבני מלכים ,ומתעסקין עמהן.
והכוונה לענין זה שמוסיפים קצת על שבח מעשיהם .וכן פסקו הרא"ש ,הרמב"ן ,הטור והשו"ע .ובבאה"ט
(ס"ק ד) הסביר שהטעם הוא משום כבוד אבותם.

סעיף ו – הספד תינוק
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ג ,ה):
התינוק היודע לישא וליתן יוצא במעשי עצמו ,אין לו מעשים יוצא במעשי אבותיו ,ואם אין לאבותיו
מעשים יוצא במעשי קרוביו.
ביאר הטור שכשמספידים אותו – מזכירים לו שבחיו שלו או של אבותיו או קרוביו ,וכן פסק השו"ע.

סעיף ז – הספד כלה
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ג ,ה) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
הכלה יוצאה בין בכבוד בית אביה בין בכבוד בית חמיה ,מפני שעולה עמו ואינה יורדת.

סעיף ח – דין המחותך ,המסורס והנפלים
אומרת הברייתא במסכת שמחות (א ,ח  -ט):
מחותך ,מסורס ,נפלים ובן שמנה חי ,ובן תשעה מת ,אין מתעסקין בו לכל דבר .הגוי והעבד אין
מתעסקין עמו לכל דבר ,אבל קורין עליו הוי ארי ,הוי גיבור ,רבי יהודה אומר הוי עד נאמן ,אוכל
מעמלו ,אמרו לו אם כן מה הנחת לכשרין ,אמר להם אם היה כשר מפני מה אין אומרין עליו ,שאין
מקבלין תנחומין על העבדים.
וביאר הרמב"ן שאין מתעסקים עימם להספיד וללוות אלא הצריך למיטה ולקבורה ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ט – י – יורשים ומי שאינו רוצה שיספידו אותו
שואלת הגמרא בסנהדרין (מ"ו ע"ב):
איבעיא להו :הספידא ,יקרא דחיי הוי או יקרא דשכבי הוי?  -למאי נפקא מינה? דאמר לא תספדוה
לההוא גברא .אי נמי  -לאפוקי מיורשין.
הסביר רש"י שאם הוא יקרא דשכבי ,אם אמר שלא יספידוהו – שומעים לו ,ואם לא אמר והיורשים לא
רוצים – מוציאים מהם בעל כרחם .ואם הוא יקרא דחיי – מקשיבים ליורשים ולא למת עצמו.
ומסקנת הגמרא שם שההספד הוא יקרא דשכבי ,וכן פסקו הטור והשו"ע – יורשים שלא רוצים להספיד –
מוציאים מהם בעל כרחם ומי שציוה שלא יספידוהו – שומעים לו .ובש"ך (ס"ק ז) כתב שמוציאים
מהיורשים בעל כרחם דווקא כשיורשים ממון אביהם ,אבל בלאו הכי – לא מוציאים מהם.
ובפת"ש (ס"ק א) הביא שאם מדובר בגדול הדור וכד' – אין שומעים לו ומספידים אותו בכל מקרה .עוד כתב
שמי שציוה שבנו לא יאמר קדיש אחריו – שומעים לו.
הרמ"א כתב בשם מהר"י וייל שמי שציוה שלא לנהוג אחריו שבעה ושלושים – אין שומעים לו .ובפת"ש
(ס"ק ב) הביא בשם ספר עיון יעקב שחולק עליהם וסובר שאף במקרה כזה שומעים לו.

סעיף יא – איסור תלישת שיער ושריטה על מת
אסור לת לוש על המת אפילו שערה אחת ,בין במקום העיניים בין בכל מקום שבראש ,אחד האיש ואחד
האישה .וכן אסור לשרוט בשרו בין ביד ובין בכלי .וכתב הרמב"ן דווקא לשרוט שריטה אסור ,אבל מותר
להכות על בשרו אף על פי שהדם שותת .והרא"ש אסר בכל מקרה.
על אדם גדול שמת – הכל מותר ,ובלבד שמכווין רק על התורה והמצוות שבטלו .ושאר הדינים באריכות
בסימן ק"פ.

סימן שד"מ

אבלות

סעיף יב – ק"ש ותפילה בזמן ההספד
אומרת הגמרא בברכות (י"ט ע"א):
תנו רבנן :העוסקים בהספד ,בזמן שהמת מוטל לפניהם  -נשמטין אחד אחד וקורין ,אין המת מוטל
לפניהם  -הן יושבין וקורין והוא יושב ודומם ,הם עומדים ומתפללין והוא עומד ומצדיק עליו את
הדין.
והוסיף הטור שדווקא העם הבאים לשמוע ההספד חייבים ,אבל החזנים המספידים פטורים מק"ש .ודווקא
ביום הראשון ,אך מיום הראשון ואילך – גם החזנים חייבים.

סעיף יג – דין ק"ש ותפילה לאחר הקבורה
כתב הרמב"ן שלאחר הקבורה אין מפסיקין השורה לק"ש ותפילה ,אך מפסיקים את ההספד לק"ש ולתפילה,
וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף יד – טו – שני הספדים בעיר אחת
תניא במסכת שמחות (יא ,ה) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
אין עושין שני הספידין בעיר אחת ,אלא אם כן יש שם כדי לזה וכדי לזה; אין מקלסין שתי כלות
בעיר אחת ,אלא אם כן יש שם כדי קילוס לזו וכדי קילוס לזו ,רבי שמעון אומר אף על פי כן אסור
מפני איבה.

סעיף טז – יז – תוכן ההספד
אומרת הגמרא בברכות (ג' ע"ב):
ואמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי :אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת.
אמר רבי א בא בר כהנא :לא אמרן אלא בדברי תורה ,אבל מילי דעלמא לית לן בה .ואיכא דאמרי,
אמר רבי אבא בר כהנא :לא אמרן אפילו בדברי תורה ,וכל שכן מילי דעלמא.
וכתבו הרי"ף ,הרא"ש והרמב"ן שרב האי פסק כלישנא קמא ,כלומר מותר לדבר בפני המת במילי דעלמא,
וכן פסק הרמב"ם וכן השו"ע .אך הטור פסק כלישנא בתרא – כל דבר אסור בין ד"ת ובין מילי דעלמא.
הרא"ש הבין בדברי רב האי שהאיסור לדבר בד"ת בפני המת הוא אף חוץ לארבע אמות ,והמרדכי כתב
שהאיסור הוא בכל החדר שהמת נמצא בו .אך התוספות והנמוק"י בשם הרא"ש כתבו שבריחוק ארבע אמות
אין משום לועג לרש ולכן מותר ,וכן פסק הטור.
ובב"י הביא בשם מהר"י אבוהב שעל פי הנ"ל סמכו לומר פסוקים בבית הקברות ודרשה למתים ,וכן פסק
בשו"ע – מותר לומר לכבוד המת אפילו בתוך ארבע אמות.

סעיף יח – דין חכם ,נשיא ואב"ד
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ב ע"ב):
תנו רבנן :חכם שמת  -בית מדרשו בטל ,אב בית דין שמת  -כל בתי מדרשות שבעירו בטילין ,ונכנסין
לבית הכנסת ,ומשנין את מקומן; היושבין בצפון  -יושבין בדרום ,היושבין בדרום  -יושבין בצפון.
נשיא שמת  -בתי מדרשות כולן בטילין ,ובני הכנסת נכנסין לבית הכנסת ,וקורין שבעה (=נכנסים
לשמוע קריאת התורה) ויוצאין .רבי יהושע בן קרחה אומר :לא שילכו ויטיילו בשוק ,אלא יושבין
ודומין.
דין ביטול בית הכנסת הוא רק בנשיא ,אבל בחכם ואב"ד אין מבטלין את בית הכנסת אלא מקצתם מתפללים
בבית הכנסת ומקצתם בבית האבל.
כתבו הרא"ש והנמוק"י בשם הראב"ד שאחר ההספד אין התלמידים מתקבצים בבית מדרשם אלא
מתחברים שניים שניים ולומדים בבתיהם.
פסק הרמב"ם (ט ,טו) את דברי ר' יהושע בן קרחה  -כאשר בתי המדרש בטלים לא יטיילו בשוק ,אלא
יושבים משפחות משפחות ודווים כל היום .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף יט – הספד בבית הכנסת ובבית המדרש
אומרת הגמרא במגילה (כ"ח ע"ב) שבבית הכנסת אין מספידין הספד של יחיד אבל מספידים הספד של רבים.
וכוונת הספד של רבים – הספד של ת"ח ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 הביא הטור בשם רב האי שאדם חשוב ,גדול בתורה ויחיד בדורו שמת – מותר לעשות לו הספד וספר תורהמונח לפניו וסדין פרוס עליו.

אבלות

סימן שד"מ

סעיף כ – סדר ההספד
כתב הרמב"ן שלגאון בזמן ההספד נוהגים בישיבה להספיד לפני המיטה ,אבל חכם ואלוף וגאון מכניסים
אותו לבית המדרש ומניחים המיטה במקום שהיה דורש וסופדים אותו התלמידים וקהל ישראל.
וכשמוציאים המיטה סופדים אותו עד בית הקברות .ואם חכם הוא סופדים אותו עוד יום אחד בתוך ימי
האבל ,ולזמן ישיבה ,בחודש אדר ואלול כשהיו מתכנסים רבים ,סופדים אותו כל ישראל הקרובים והרחוקים
לפי כבודו .וביום השביעי עולים לבית הקברות ומבקרים אותו ,וכן ביום השלושים ,ושוב אין מבקרים אותו
עד סוף י"ב חודש .וכן הביאו הטור והשו"ע .וכתב בפנ"ב (ג ,ז) שבשאר כל אדם אין להכניס המיטה לבית
הכנסת או בית המדרש.
 כתב הרמב"ן שבשבת שמת בתוכה חכם מפטירים בשמו"א (ד ,יא) "גלה כבוד מישראל" .והכלבו כתבשבמקרה שחל יום שביעי בראש חודש – לא יוצא האבל מביתו לבית הקברות ,וכן לא לקטן.
 עוד כתב הכלבו שאין מעוררים הספד אלא בתוך י"ב חודש ,אבל לאחר מכאן הנשמה עולה ואינה יורדת.ואם רצה להזכירו בין המתים ,אף לאחר י"ב חודש הרשות בידו .והט"ז הביא בשם הרמב"ן שאין מנהג ולא
דרך ארץ להזכיר המת אחר י"ב חודש .ובכל המקרים הנ"ל הולכים דווקא אחר י"ב חודש ולא שנה ,כלומר
אין חודש העיבור בכלל.

אבלות

סימן שמ"ה
סימן שמ"ה – דין המאבד עצמו לדעת ומנודה והרוגי בית דין והפורשין מן הצבור

סעיף א – דין המאבד עצמו לדעת
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ב ,א):
המאבד את עצמו בדעת אין מתעסקין עמו בכל דבר ,רבי ישמעאל אומר קורין עליו הוי נשלחה הוי
נשלה ,אמר לו רבי עקיבא הנח לו בסתמו ,אל תברכהו ואל תקללהו .אין קורעין ואין חולצין ואין
מספידין עליו ,אבל עומדין עליו בשורה ,ואומרין עליו ברכת אבלים ,מפני שהוא כבוד לחיים ,כללו
של דבר כל שהוא לכבוד החיים הרבים מתעסקין בו ,וכל שאינו לכבוד החיים אין הרבים מתעסקין
בו.
הרמב"ם (א ,יא) כתב שאין מתאבלים עליו כלל .אך הרמב"ן כתב שרק הרחוקים לא קורעים עליו לכבוד,
אבל הקרובים הראויים להתאבל קורעים עליו ,וכן פסק הטור .השו"ע כתב בסתמא שאין קורעים עליו,
והש"ך (ס"ק ב) דייק מכך שפסק כרמב"ם.
 כתב הפת"ש (ס"ק א) שאין לומר קדיש בבית הכנסת יחד עם שאר אבלים על המאבד עצמו לדעת ,כיוןשהם גוזלים כבוד המתים האחרים בכך שחולקים הקדישים עם האחרים .אך כשיש ספק אם איבד עצמו
לדעת – אין למנוע אמירת הקדיש.
 כתבו הב"י והד"מ בשם הרשב"א שכשאמרו שאין מתעסקים עמהם – לענין קריעה ,חליצה ,הספד וכו',אבל קבורה ותכריכים עושים להם.

סעיף ב – הגדרת המאבד עצמו לדעת
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ב ,ב):
איזהו מאבד את עצמו בדעת ,לא שעלה לראש האילן ונפל ומת ,ולא לראש הגג ונפל ומת ,אלא זה
שאמר הריני עולה לראש האילן או לראש הגג ואפיל עצמי ואמות ,וראוהו שעלה לראש האילן ונפל
ומת ,או לראש הגג ונפל ומת ,הרי זה בחזקת המאבד את עצמו בדעת ,וכל המאבד את עצמו בדעת
אין מתעסקין בו בכל דבר.
ובהלכה ג':
מצאוהו חנוק ותלוי באילן ,הרוג ומושלך על גבי הסייף ,הרי הוא בחזקת מאבד עצמו שלא לדעת ,וכל
המאבד עצמו שלא לדעת אין מונעין הימנו כל דבר.
וכן פסקו הטור והשו"ע .וכתב הרמב"ן שאם ראוהו עולה אך לא ראו שהפיל את עצמו – הרי הוא בחזקת
מאבד לדעת .והב"ח הביא בשם מהרש"ל שאם רק שמעו אותו מדבר אך לא ראוהו עולה – אינו בחזקת
מאבד עצמו לדעת .ובגליון מהרש"א כתב שהמפיל עצמו למים ,כיון שהמים מעלים ומורידים אותו טרם יפול
אל התהום וימות – ודאי הוא מתחרט ועל כן מתעסקים עימו לכל דבר.
 כתב הרמ"א בשם מהר"י וייל שמי שגנב וגזל ועל ידי זה נהרג בדין המלכות – מתאבלים עליו ולא נחשבכמאבד עצמו לדעת .ובב"י הביא בשם המרדכי שאין מתאבלים על גנב .ובבית לחם יהודה הביא שאף אם
הרג נפש מישראל ונידון למיתה בדינא דמלכותא – מתאבלים עליו .וכן אם קיבל על עצמו משום תשובה
ארבע מיתות בית דין או שממית עצמו מפני שירא שלא יבוא לידי עינויים גדולים אצל הגויים – אינו בדין
מאבד עצמו לדעת.

סעיף ג – קטן ואנוס
קטן ,אפילו מאבד עצמו לדעת – חשוב כשלא לדעת כיון שלאו בר דעת הוא .וכן גדול המאבד עצמו לדעת
והוא אנוס ,כשאול המלך – אין מונעים ממנו כל דבר.

סעיף ד – מנודה והרוגי בית דין
כתב הרמב"ן שמנודה שמת דינו כמאבד עצמו לדעת ,אין קורעין ולא חולצין ולא מספידין עליו .ולא עוד אלא
שמבזים אותו וסוקלים ארונו .והני מילי באפקירותא שעבר על דברי תורה .אבל בממונא ,כיון שמת  -פטור
מגזירתם ואין סוקלים ארונו ומספידים עליו כראוי.
 אומרת הברייתא במסכת שמחות (ב ,ו) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:הרוגי בית דין אין מתעסקין בהן לכל דבר ,אחיהם וקרוביהן באין ושואלין את שלום העדים ואת
שלום הדיינין ,כלומר שאין בלבנו עליכם ,שדין אמת דנתם ,ולא היו מתאבלים אלא אוננים ,שאין
אנינות אלא בלב ,ואין מברין עליהן שנאמר לא תאכלו על הדם ,ורבי נתן אומר אין בין שתיקה
לבכייה כלום.

סימן שמ"ה

אבלות

סעיף ה – הפורשים מדרכי ציבור
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ב ,ח):
כל הפורש מדר כי ציבור אין מתעסקין עמו לכל דבר .אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים ומתעטפין
לבנים ואוכלין ושותין ושמחין שאבדו שונאיו של מקום ,שנאמר הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך
אתקוטט ,תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי.
כתבו הרמב"ם והטור שהפורשים מדרכי ציבור הם הפורקים עול מצוות מעל צווארם ואינם בכלל ישראל
בעשיית המצוות ובכיבוד המועדות ובישיבת בתי הכנסת ומדרשות .והמשומדים והמוסרים אין מתעסקים
עמהם כלל.
 כתב הרשב"א שהפורש מן המס אינו בכלל פורש מן הציבור ,וכן פסק הרמ"א ,אלא שאין שאר הציבורצריכים להיבטל ממלאכתם בשבילו .אבל הנמוק"י חלק וסבר שאף הוא דינו כפורש מן הציבור.
 כתב הטור בשם הרי"ץ גיאת שדקדק מהברייתא הנ"ל שהאבלים וקרובי המת לובשים שחורים .והרא"שכתב שכל מקום לפי מנהגו .ובשו"ת אפרקסתא דעניא (ח"ב או"ח לט) כתב שהלובש שחורים עובר משום
ובחוקותיהם לא תלכו והוא מוקיר נימוסם של הגויים .וכן הביא בגשר החיים (עמ' קיז) שמאז שהנהיגו
העכו"ם מנהג זה של לבישת שחורים – הרי זה בכל ובחוקותיהם לא תלכו .וביביע אומר (ח"ג יו"ד כה)
האריך בדבר ומסקנתו שאין בזה איסור ובחוקותיהם לא תלכו והמנהג יסודתו בהררי קודש ואין למחות ביד
הנוהגים כן .אך מכל מקו ם כתב שטוב הדבר לא לחוש למנהג זה וילבש כרגיל כמנהג ארץ ישראל משנים
קדמוניות.

סעיף ו – קטן שהמיר
כתב המרדכי קטן בן שנה או שנתיים שנשתמד עם אימו ,וה"ה עם אביו (באה"ט ס"ק ו) ,ומת – ר"י סובר
שמתאבלים עליו ור"ת סובר שאין מתאבלים עליו .ופסק השו"ע כר"ת – אין מתאבלים עליו.

סעיף ז
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ב ,י) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
מי שנפל לים ,או ששטפו נהר ,או שאכלתו חיה רעה ,אין מונעין הימנו כל דבר .מאימתי מתחילין
למנות ,משעה שנתיאשו לבקש .מצאוהו איברים איברים אין מונין עד שימצאו ראשו ורובו ,רבי
יהודה אומר השדרה והגולגולת הרי הן רובו.

סעיף ח – ארון העובר מקום למקום
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ה ע"א):
ארון העובר ממקום למקום  -עומדים עליו בשורה ,ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים.
ומסקנת הגמרא שאם אין שלדו קיימת אין עומדים עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי
אבלים ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סימן שמ"ו – שמ"ז

אבלות
סימן שמ"ו – מי שקרובו צלוב בעיר לא ידור בה
אומרת הברייתא בשמחות (ב ,יא):

מי שהיה בעלה צלוב עמה בעיר ,אשתו צלובה עמו בעיר ,אביו ואמו צלובין עמו בעיר ,לא ישרה
באותה העיר אלא אם כן היתה עיר גדולה כאנטוכיא ,לא ישרה בצד זה אבל ישרה בצד אחר .עד מתי
הוא אסור ,עד שיכלה הבשר ואין הצורה ניכרת בעצמות.
וכן פסקו הטור והשו"ע .וביאר הנמוק"י (מועד קטן י"ח ע"א) שהטעם לפי שהוא גורם לבזות המת,
שאומרים שאותו האיש הצלוב הוא אחיו של פלוני זה.

סימן שמ"ז – שלא לעורר על מתו שלושים יום לפני הרגל

סעיף א – איסור ההספד תוך שלושים יום
אומרת הגמרא במועד קטן (ח' ע"א):
לא יעורר אדם על מתו ,ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום ...ולא יערער על מתו .מאי לא יערער על
מתו? אמר רב :כד הדר ספדנא במערבא אמרי :יבכון עמיה כל מרירי ליבא .קודם הרגל שלשים יום.
מאי שנא שלשים יום? אמר רב כהנא אמר רב יהודה אמר רב :מעשה באדם אחד שכינס מעות לעלות
לרגל ,ובא ספדן ועמד על פתח ביתו ,ונטלתן אשתו ונתנתן לו ,ונמנע ולא עלה .באותה שעה אמרו :לא
יעורר על מתו ,ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום .ושמואל אמר לפי שאין המת משתכח מן הלב
שלשים יום .מאי בינייהו?  -איכא בינייהו דקעביד בחנם.
וביאר הסמ"ג (לאוין עה) טעם האיסור – כדי שלא יבוא ברגל והוא נעצב וליבו דואג ומזכיר ,אלא יסיר
הדאגה מליבו ויכוון ליבו לשמחה .ופסקו התוספות כרב באיסורי ,וכן פסקו הרמב"ן והרשב"א .אך הרמב"ם
והראב"ד פסקו כשמואל ,וכן כתב הטור שדעת הרא"ש.
ובירושלמי (מועד קטן א ,ב) כתוב שזה דווקא אם המת נפטר קודם שלושים יום ,אבל אם נפטר תוך שלושים
יום ,ואפילו ערב הרגל – מותר לספדו כדרכו כיון שהמרירות כבר בליבו ואין בו תוספת מפני ההספד .ואין
להספיד מי שמת קודם שלושים יום יחד עם מי שמת תוך שלושים יום .וכן פסקו הטור והשו"ע .ובפת"ש
(ס"ק א) הביא שלצורך שעה ,כגון כשמת גדול הדור – מותר אף תוך שלושים לרגל.
סעיף ב – דין שמועה
מי שבאה לו שמועה בתוך שלושים יום קודם הרגל – מותר לספדו אף על פי שהיא רחוקה.

סעיף ג – הזכרת נשמות
מה שאנו נוהגים בתשלום השנה לקונן ולהזכיר נשמות – אינו בכלל זה ומותר לעשותו סמוך לרגל .וכתב
בבית הלל אין הכוונה למה שמזכירים נשמות בא-ל מלא רחמים ,שהרי זה אומרים אף ברגל עצמו ואין זה
הספד אלא שמתפללים עליהם.

סימן שמ"ח

אבלות
סימן שמ"ח – דין שריפה על המת והאומר אל תקברוני

סעיף א – שורפים על המלכים
אומרת הגמרא בעבודה זרה (י"א ע"א):
שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי ,שנאמר :בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים
וגו'; וכשם ששורפין על המלכים ,כך שורפין על הנשיאים ,ומה הם שורפין על המלכים? מיטתן וכלי
תשמישן.
ובתוספתא בשבת (ח ,ט) כתוב שאין שורפים על ההדיוטות ,ולכן כתב הרמב"ן שהבא לשרוף על ההדיוטות –
מעכבים אותו דאיכא יוהרה והשחתה ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ב – האומר אל תקברוהו מנכסיו
אומרת הגמרא בכתובות (מ"ח ע"א):
האומר אם מת הוא לא תקברוהו מנכסיו  -אין שומעין לו ,לאו כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל עצמו
על הציבור.
והוסיף הרא"ש (סנהדרין ו ,ב) שגם כל מה שרגילים לעשות לבני משפחתו ,ואפילו האבן שנותנים על הקבר.
עוד כתב בתשובה (כלל יג ,יח-יט) שזה דווקא כשירשו ממון אביהם ,וכן פסקו הטור והשו"ע .ואף אם חילק
נכסיו לאחרים והניח ליורשיו דבר מועט – פסק הרא"ש שהיורשים חייבים בקבורתו.

סעיף ג – מת שאין לו יורשים
כתב הטור שמת שאין לו יורשים ואומר אל תקברוהו – אין שומעים לו דבזיונא דכולהו חיי הוא ולא משום
משפחתו בלבד .וביאר הב"ח שהכוונה שאין לו יורשים שירשו ממנו משהו או שאין לו משפחה כלל .ובשו"ע
כתב מי שאין לו ממון.

סימן שמ"ט – ש"נ – שנ"א

אבלות
סימן שמ"ט – איסור הנאה במת ותכריכיו

סעיף א – איסור הנאה מת
הגמרא בעבודה זרה (כ"ט ע"ב) ובסנהדרין (מ"ז ע"ב) לומדת שמת אסור בהנאה .והרשב"א (שו"ת א ,שסה)
כתב שאין הבדל בזה בין מת גוי למת יהודי ,וכן פסק השו"ע .ובביאור הגר"א ונקה"כ הביאו בשם הרשב"א
עצמו בבבא קמא והתוספות ועוד ראשונים הסוברים שמת גוי מותר בהנאה .ובפת"ש הביא שמת גוי אסר
מדרבנן.
בגמרא בסנהדרין שם נחלקו האם האורג בגד למת נאסר – לדעת אביי אסור דהזמנה מילתא היא ולדעת רבא
מותר – והלכה כרבא ,ולכן תכריכי המת וכו' אסורים דווקא כשהזמינם לצרכו .וכן אם נתנם עליו ולא
הזמינם לכך תחילה – לא נאסרו.

סעיף ב – נויי המת המחוברים
אומרת הגמרא בערכין (ז' ע"ב) שנויי המת המחוברים בגופו ,כגון פאה נוכרית וכד' – אסורים כמו המת
עצמו .וכן פסק הטור .ודקדק הב"י בדבריו ,שאם לא היו מחוברים לגופו אלא בשעת מיתה חיברו אליו –
אפשר דמותר .ולכן כתב הרמ"א שמותר ליטול טבעות שבידם וכד'.
ובמה דברים אמורים? בסתם .אבל אם ציוה שיתנו נויי המת המחוברים בו לבנו או לצורך דבר אחר –
מותרים.
אבל שערו אסור אפילו אם ציוה לו .וכן פסקו הטור והשו"ע .אך הרמב"ם והסמ"ג פסקו כרב נחמן בר יצחק
לקולא ומתירים בשיער ,וכן נראה מדברי הרמ"א (דרכ"מ ב').
עוד פסקו הטור והשו"ע כדברי הגמרא סנהדרין (קי"ב ע"א) שאישה שנגמר דינה ויוצאה ליהרג – מותר
ליהנות משערה מחיים ,שאין גמר דינה אוסרה אל מיתה אוסרתה .אבל בהמה שנגמר דינה להיסקל – אסור
ליהנות ממנה מחיים.

סעיף ג – דין כלים
אומרת הגמרא בסנהדרין (מ"ח ע"א):
תא שמע :היו אביו ואמו מזרקין בו כלים  -מצוה על האחרים להצילן .התם משום מררייהו - .אי
הכי היינו דקתני עלה; אמר רבן שמעון בן גמליאל :במה דברים אמורים  -שלא נגעו במטה ,אבל נגעו
במטה  -אסורין!  -תרגמה עולא במטה הנקברת עמו ,דמחלפי בתכריכי המת.
ביאר רש"י שדווקא דברים שנזרקו במיטה שנושאים בה המת לקבורה וראויים היו להיקבר עימו נאסרים
בנגיעה מדרבנן ,אבל המיטה שמת בה – אין רגילים לכרכו עליה ולכן לא שייכת שם הגזירה ,וכן לא הוזמנה
לכך .וכן פסקו הטור והשו"ע בשם הרא"ש – אין נאסר אלא מה שזורקים על המת במרירות הלב כדי שיהא
נקבר עימו ונגע במיטה הנקברת עימו .אבל אם מניחים תחת המת מצע או כר וסדין ,וטלית שפורשים עליו
וכד' – אינם נאסרים .ועל פי זה פסק הרמ"א בשם מהרי"ל שהדף שטיהרו עליו וכל הכלים שמוליכים המת
עליהם לקבורה – לא נאסרו ,שהרי לא נתנום שם על מנת לקבור עימו.
הביא הטור בשם הרמב"ן שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,ולכן הפורש על המת דבר שאינו שלו ,אפילו
לקברו – אינו נאסר .וכן פסק השו"ע .והביא בבית לחם יהודה שאם היה על המת טלית נאה ואחרי המיתה
רוצים להחליף לטלית רע – לא יפה הם עושים ,דניחא לאדם בטליתו ,ואין בזה משום בל תשחית כיון
שיעמדו המתים לעתיד בלבושיהם.
כתב הש"ך (ס"ק ד) שמצוה לאחרים להציל משום השבת אבידה .והרמ"א בשם המרדכי כתב שאם הצילן –
חייב בשמירתן ,ואם החזירן לאביו ואימו וחזרו וזרקום ונאסרו – חייב המחזיר לשלם ,דהוי כזרקן למקום
גדודי חיות וליסטים.

סעיף ד – המרבה כלים על המת
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ט ,כג) ,וכן פסק השו"ע כדברי ר' מאיר:
כל המציל כלים מן המת הרי זה גוזל את המת ,יש שמציל ויש שאינו מציל ,אם עד שלא הגיע לארון
מציל ,ואם משהגיע לארון אינו מציל .אבל מלמדין את האדם שלא יהא חבלן ,והלא אמרו כל
המרבה כלים על המת הרי זה עובר משום בל תשחית דברי רבי מאיר ,רבי אלעזר בן רבי צדוק אומר
מנו ולו ,רבן שמעון בן גמליאל אומר מרבה עליו רימה ,רבי נתן אומר היא כסותו שיורדת עמו לשאול,
היא באה עמו לעתיד לבוא ,שנאמר תתהפך כחומר חותם ויתיצבו כמו לבוש.

סימן שמ"ט – ש"נ – שנ"א

אבלות

סימן ש"נ – דברים העשויים למת ואין בו משום דרכי האמורי
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ח ,ז):
סותרין שערות של כלות ומגלין פניהם של חתנים ,ונותנין דיותו וקולמוסו בצידו ,ואין חוששין משום
דרכי האמורי ...ותולין מפתחו ופנקסו של מת בארונו של מת מפני עגמת נפש.
ובהלכה ב' שם:
עושין חופות לחתנים ולכלות ,ותולין בהן אחד דברים שהביאו אוכל ואחד דברים שלא הביאו אוכל,
דברי רבי מאיר ,ורבי יהודה אומר אין תולין בהן אלא דברים שלא הביאו אוכל נפש ...כללו של דבר
כל התלוי בחופה אסור בהנאה.
וכן הביאו הרא"ש ,הרמב"ן ,הטור והשו"ע ,ופסקו כר' יהודה .ומכל מקום ,כתב הב"ח (ס"ק א) שעכשיו לא
נהגו לעשות כן ומעכבין על מי שבא לשנות המנהג.

סימן שנ"א – דין כלאיים וציצית למת

סעיף א – אין כלאיים במת
אומרת המשנה בכלאיים (ט ,ד) שתכריכי המת מותר לעשותן מכלאיים ,וכן פסקו הטור והשו"ע .וביאר
בברטנורא הטעם – שכיון שמת נעשה חפשי מן המצוות ולכן אין בו איסור כלאיים .ובדרישה (ס"ק ב) כתב
שאמנם מותר אך טוב יותר שלא לעשותן מכלאיים ,כדי שלעת"ל לא יעמדו בתחיית המתים בבגד כלאיים.

סעיף ב – הטלת ציצית בטלית המת
כתב הטור שי"א שיש להטיל ציצית וי"א שלא להטיל .וכתב הרא"ש במועד קטן בשם ר"ת שכיון שציצית
עדות שקיים כל המצוות – אין הדור הזה ראוי לאותה עדות ,ועוד כיון שיש רבים שאף בחייהם לא הולכים
עם ציצית  -יש בזה לעג לרש גדול יותר אם במותם יתעטפו בציצית.
וכן פסק ר"ת למעשה – יש להסיר הציצית מטלית שנקבר בה המת .והראבי"ה פסק שמי שנהג בציצית בחייו
– יקבר בציצית .הרז"ה כתב שכשנושאים את המת לקברו – יתעטף בציצית ,כדי שלא יהיו נושאי המיטה
מעוטפים בציצית והוא לא ,אך כשקוברים אותו נוטלים ממנו הציציות.
והרמב"ן כתב שאין קוברים המת אלא בטלית שיש בה ציצית ,וכן פסק השו"ע .ובדרישה (ס"ק ב) הבין
בדברי הרמב"ן שמותר לקברו בציצית אך אין חובה לעשות כך .ועוד הביא בשם הרוקח שיש לקברו בטלית
ולשים ציציותיו בידו כיון שמצוות אינן בטלות לעת"ל.
כתב הטור שיש מקומות שנהגו שקושרים את הציצית בכנף הבגד ,וביאר הב"ח בשם סמ"ק ומרדכי שבצורה
כזו כרגע אין ארבע כנפות ואין משום לועג לרש ,אך לעת"ל יתיר הקשרים והרי הן תלויים כדינן ואין בזה
משום תעשה ולא מן העשוי.
והמהרש"ל כתב שיש לנשאו לבית הקברות עם הציציות ואז לפסול אותן .והרמ"א פסק למעשה כי"א ,אלא
שכתב שנהגו לקברו בציצית ויש לפסלן תחילה או לתחבן בכנפות .וכן הב"ח פסק שיקבר בציציות אלא
שיקשרו אותן או שיכניסו תוך הכנפות.

סימן שנ"ב

אבלות
סימן שנ"ב – באיזה בגדין קוברין ואין האיש מלביש את האישה

סעיף א  -חומר התכריכים
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ז ע"ב):
בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו ,עד שהיו קרוביו מניחין אותו ובורחין .עד
שבא רבן גמליאל ונהג קלות ראש בעצמו ויצא בכלי פשתן ,ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשתן .אמר
רב פפא :והאידנא נהוג עלמא אפילו בצרדא בר זוזא.
וביאר הב"י שהביא הטור גמרא זו להורות שאם יבוא עשיר להוציא הוצאות מרובות – מעכבים על ידו ,כיון
שעובר על תקנת ר"ג ובי"ד .וכן פסק בשו"ע – אין קוברים את המת בתכריכים יקרים ,אפילו לנשיא
שבישראל .וברמב"ם כתב שזו גסות הרוח והשחתה ומעשה הגויים .ומכל מקום ,כתב הרמ"א בדרכ"מ (ס"ק
א) שכל העושה תכריכים נאים וחשובים למת – מכירים בו שהוא מודה בתחיית המתים ותע"ב ,וביאר הש"ך
(ס"ק א) שכוונתו שמייפה ולוקח מהיפה שבכלי פשתן ,אך לא חשובים מידי וכנ"ל.
ובפת"ש (ס"ק ב) הביא בשם ילקוט הראובני (מקץ) שיש סוד גדול בלבישת בגד פשתן דווקא.

סעיף ב – צבע הבגדים
אומר ר' נתן בירושלמי (כלאים ט ,ג)" :כסות היורדת עם אדם לשאול היא באה עמו" .וכן אומרת הברייתא
בשמחות (ג ,ד):
ואמר להו ר' ינאי לבניו אל תקברוני לא בכלים לבנים ולא בכלים שחורים ,לבנים שמא לא אזכה
ואהיה כחתן בין האבלים ,שחורים שמא אזכה ואהיה כאבל בין החתנים ,אלא בכלים האולורין
הבאים ממדינת הים דסומקי נינהו ,ובכל מקום ומקום יש לעשות לפי מנהגו.
וכתב הרמב"ם שיש להלביש למת בגדים לבנים דווקא ,וכן כתב הטור שכך נהגו וראוי לעשות ,וכן פסק
השו"ע.

סעיף ג
אומרת הברייתא במסכת שמחות (יב ,י):
האיש מכרך ומקשר את האיש ,אבל לא את האשה ,האשה מכרכת ומקשרת את האיש ואת האשה.
וכן פסקו הטור והשו"ע .והטעם ביאר בש"ך (ס"ק ב) משום שהרהור שייך יותר באיש מבאישה.

סעיף ד
כתב הרמב"ם בהלכות אבל (ד ,א):
מנהג ישראל במתים ובקבורה כך הוא ,מאמצין עיניו של מת ואם נפתח פיו קושרין את לחייו,
ופוקקין את נקביו אחר שמדיחין אותו ,וסכין אותו במיני בשמים ,וגוזזין שערו ,ומלבישין אותו
תכריכין תפורין בחוט של פשתן לבנים ,ולא יהיו דמיהן יקרים ,ונהגו חכמים בסודר שוה זוז שלא
לבייש את מי שאין לו ,ומכסין פני המת שלא לבייש את העניים שפניהם מושחרין ברעב.
וכן פסק השו"ע ,וכתב בבאה"ג בשם הכלבו שהטעם כדי להעביר זוהמתן שלא יקוצו העם בטלטולו .והוסיף
הרמ"א בשם שו"ת בנימין זאב שגם גוזרים ציפורניו ומדיחים אותו בכל מקום שיהא נקי מכל טומאה ויבוא
בטהרה למנוחה.
עוד הביא בשם הכלבו שטחין ראשו בביצים טרופות בקליפתן שגלגל הוא שחוזר בעולם .ובבאה"ג הביא
הטעם לזה – לפי שהיו מוליכים אותו חוץ לעיר כדי לקברו ועשו כך כדי שיכירו הקוברים שהוא יהודי.

סימן שנ"ג

אבלות
סימן שנ"ג – היאך מוציאין מת גדול או קטן ובאיזו מיטה

סעיף א
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ז ע"א):
בראשונה היו מגלין פני עשירים ומכסין פני עניים ,מפני שהיו מושחרין פניהן מפני בצורת ,והיו עניים
מתביישין .התקינו שיהו מכסין פני הכל ,מפני כבודן של עניים .בראשונה היו מוציאין עשירים
בדרגש ועניים בכליכה (מיטה של מתים ,רש"י) והיו עניים מתביישין ,התקינו שיהו הכל מוציאין
בכליכה ,מפני כבודן של עניים.
וכן פסקו הטור והשו"ע .והוסיף הטור שאין לשנות לעניים מלעשירים.

סעיף ב
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ה ע"א) שאין מניחים ספר תורה על מיטתו של חכם .וכן פסקו הטור והשו"ע.
ובתשובת רב האי כתב שדווקא על מיטתו אסור להניח ,אבל על גבי קרקע לפניו מותר.

סעיף ג
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ה ע"א) שכבודו של חכם להוציאו דרך הפתח ולא לשלשלו דרך גגות ,וכן
שיוציאוהו במיטה ראשונה שעשו לצרכו ולא ישנוהו ממיטה למיטה .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ד  -ה
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ד ע"א):
כל שלשים יום תינוק יוצא בחיק (ולא בארון ,רש"י) ,ונקבר באשה אחת ושני אנשים ,אבל לא באיש
אחד ושתי נשים .אבא שאול אומר :אף באיש אחד ושתי נשים .ואין עומדין עליו בשורה (אין צריך
לעמוד עליו ,רש"י) ,ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים.
בן שלשים יוצא בדלוסקמא (ארון הניטלת בכתף באדם אחד ,רש"י) .רבי יהודה אומר :לא
דלוסקמא הניטלת בכתף ,אלא הניטלת באגפיים (בשני בני אדם ,דרך כבוד ,רש"י) .ועומדין עליו
בשורה ,ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים.
בן שנים עשר חדש  -יוצא במטה .רבי עקיבא אומר :הוא בן שנה ואבריו כבן שתים ,הוא בן שתים
ואבריו כבן שנה  -יוצא במטה .רבי שמעון בן אלעזר אומר :היוצא במטה  -רבים מצהיבין עליו ,אינו
יוצא במטה  -אין רבים מצהיבין עליו .רבי אלעזר בן עזריה אומר :ניכר לרבים  -רבים מתעסקים
עמו ,אינו ניכר לרבים  -אין רבים מתעסקים עמו.
לדעת הרי"ץ גיאת  ,הדין של כל שלושים יום הוא רק כשלא קים לן בגויה שכלו לו חדשיו ,אך הרמב"ן פסק
שכך הדין אף אם קים לן שכלו לו חדשיו ,וכן פסקו הטור והשו"ע .והביא הב"ח בשם או"ז שאם רצו
להוציאו במיטה – מותר.

סעיף ו
הביאו הרמב"ן והרא"ש בשם רב נחשון שתינוק שנפטר לפני שמל ,היו מלים אותו על קברו ולא מברכים על
המילה וקוראים לו שם ,שבתחיית המתים יוכל אביו להבחין בו ,וכן פסק השו"ע.

סעיף ז
אומרת הברייתא במסכת שמחות (יב ,יג) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
אין מוציאין את המת במטה אלא אם כן היה ראשו ורובו קיים ,רבי יהודה אומר השדרה והגולגולת
הן הן רובו.

סימן שנ"ד – שנ"ו

אבלות
סימן שנ"ד – עיר שיש בה שני מתים איזה קודם
אומרת הברייתא במסכת שמחות (יא ,א) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:

עיר שמתו בה שני מתים ,מוציאין את הראשון ואחר כך מוציאין את השני.
ואם מלינין את הראשון (רוצים להלינו משום כבודו או משום צורך אחר ,ב"ח) מוציאין את השני,
מפני שאמרו כל המלין את מתו הרי זה מנוולו; ואם לחפור לו קבר ,או להביא לו תכריכין ,או כדי
שיבואו קרוביו ממקום אחר ,מלינו ואין בכך כלום.
חכם ותלמיד ,מוציאין את החכם ,תלמיד ועם הארץ מוציאין את התלמיד .היו שניהם חכמים ,או
שניהם תלמידים ,או שניהם עמי הארץ ,מוציאין את הראשון.
איש ואשה ,מוציאין את האשה ,מפני שהאשה קרובה לניוול.
ובהלכה ג':
הוציאו את הראשון וקברוהו ,אין עומדין בשורה ואין אומרין עליו ברכת אבלים עד שיוציאו את
השני .הוציאו את השני וקברוהו ,באין ועומדין בשורה ומנחמין ופוטרין את הרבים.
ואין מנחמין את שני אבלים כאחת אלא אם כן היה כבודן שווה.

סימן שנ"ה – דברים שמשנים באישה יותר מהאיש
אומרת המשנה במועד קטן (כ"ז ע"א):
אין מניחין את המטה ברחוב שלא להרגיל את ההספד .ולא של נשים לעולם ,מפני הכבוד.
ובגמרא (שם ע"ב):
אמרי נהרדעי :לא שנו אלא חיה .אבל שאר נשים  -מניחין .רבי אלעזר אמר :אפילו שאר הנשים,
דכתיב ותמת שם מרים ותקבר שם  -סמוך למיתה קבורה.
ופסקו הרי"ף ,הרמב"ם והרמב"ן כר' אלעזר ,וכן הטור והשו"ע.
 אומרת הברייתא במסכת שמחות (יא ,ב):דברים שבין איש לאשה ,מניחין את האיש ברחוב ואין מניחין את האשה ברחוב; עולין בחבר עיר על
האיש ,ואין עולין בחבר עיר על האשה; מברין על האיש ,ואין מברין על האשה ,רבי יהודה אומר אם
יש לה בנים קטנים מברין עמהן.
וכתב הט"ז (ס"ק א) שישנם שני פירושים לחבר עיר – אדם גדול שבעיר או ציבור שבעיר ,ומכל מקום הפירוש
הוא שאין עומדים שרחובה של עיר על אישה ,אך לענין ללוותה – אין הבדל בין אישה לאיש.

סימן שנ"ו – גבו לצורך המת והותירו
אומרת המשנה בשקלים (ב ,ה)" :מותר מתים  -למתים ,מותר המת – ליורשיו" .ובגמרא בסנהדרין (מ"ה
ע"א)" :כיצד? גבו למתים סתם  -זהו מותר המתים למתים ,גבו למת זה  -זהו מותר המת ליורשיו" .וכן פסקו
הטור והשו"ע.
וביאר הרמב"ן הטעם שמותר המת ליורשים – לא משום שקנו במיתה ,כיון שהזמנה לאו מילתא היא ,אלא
שלא תהיה זילותא ליורשים .ובפת"ש (ס"ק א) הביא שאם הגבאי רוצה להשתמש במותר כדי לעשות מצבה
והיורש מסרב ,שכן יש הרבה קברים ללא מצבות – שומעים ליורש ונותנים לו את הכסף ,אלא אם כן מנהג
המשפחה שתהיה להם מצבה על קברם.

סימן שנ"ז

אבלות
סימן שנ"ז – איסור הלנת המת ומתי מותר להלינו

איסור הלנת המת (פנ"ב ד ,ה – ז)
נאמר בתורה (דברים כא ,כג)" :לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא" .והגמרא בסנהדרין (מ"ו
ע"ב) לומדת מכאן שהמלין נבלתו עובר בלא תעשה.
יש פוסקים (ספר המצוות רל"א ,ספר החינוך תקל"ב) שסוברים שמחוייב לקבור את המת ביומו קודם
שקיעת החמה ,ואם לאו – עובר על העשה של "קבור תקברנו ביום ההוא" .והרמב"ן (על התורה ,כי תצא)
הוסיף שבארץ ישראל אף עוברים על הלאו של "ולא תטמא את אדמתך" .ונחלקו האחרונים האם עובר על
הלאו דווקא כשהלין כל הלילה עד ה בוקר אבל על מקצת הלילה אינו עובר ואף איסורא ליכא (פת"ש בשם
הרדב"ז) או שאפילו בתחילת הלילה עובר (שד"ח ,חיד"א).
 איסור הלנה הוא על מי שחייב בקבורתו .ואם אין קרובים או שהמניעה אינה מצידם – החיוב הוא על אנשיהחברא קדישא שהם שלוחי הציבור ובי"ד (חכ"א).
 איסור הלנת המת הוא אפילו על רשע גמור ,ולגבי נכרי נחלקו ונראה שאין עוברים עליו .וכן נחלקו לגבינפלים.
 אם ציוה המת שלא לקוברו עד אחר שני ימים – נחלקו האחרונים אם מצוה לשמוע לו ועדיף מכבודו ,אושאין בזה מצוה לשמוע לו ויש לקברו מיד.
 אומרת הגמרא בבבא קמא (פ"ב ע"ב)" :עשרה דברים נאמרו בירושלים ...ואין מלינין בה את המת" .וכתברש"י מסורת היא בידינו ואין טעם לדבר .ולכן אין להלין את המת בירושלים אף לכבודו .אך דין זה נוהג רק
בתוך גבולי ירושלים העתיקה – מקום המקודש לאכילת קדשים קלים ומעשר שני.

סעיף א – מתי מותר להלין
אומרת הגמרא בסנהדרין (מ"ז ע"א):
הלינו לכבודו; לשמע עליו עיירות ,להביא לו מקוננות להביא לו ארון ותכריכין  -אינו עובר עליו .שכל
העושה אינו אלא לכבודו של מת.
וכן הברייתא במסכת שמחות (יא ,א) אומרת שמותר להלין כדי להמתין לקרוביו .וכן פסקו הרמב"ן ,הרא"ש
והשו"ע.

סעיף ב
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ב ע"א):
על כל המתים כולן ,מדחה מטתו  -הרי זה משובח ,על אביו ועל אמו  -הרי זה מגונה .היה ערב שבת,
או ערב יום טוב  -הרי זה משובח ,שאינו עושה אלא לכבוד אביו ואמו.
וכן פסקו הטור והשו"ע .וביאר בנמוק"י הטעם שבכל המתים אין דרך להתאבל עליהם ולהספידם כל כך
ויותר כבוד להם כשנקברים במהרה משיעמדו הרבה ולא יספידוהו ,אך על אביו ואימו זה מגונה ,שחייב הוא
להספידם ולקונן עליהם הרבה .ובבית הלל כתב שעכשיו נהגו גם באביו ואימו למהר להוציאם ואין מחלקים
ביניהם לבין שאר מתים .וכן הביא בפנ"ב (ד ,י).

סימן שנ"ח – שנ"ט

אבלות
סימן שנ"ח – נושאי המיטה פטורים מק"ש ומתפילה

סעיף א
אומרת המשנה בברכות (י"ז ע"ב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
מי שמתו מוטל לפניו  -פטור מקריאת שמע ,ומן התפלה ומן התפילין ,ומכל מצות האמורות בתורה.
נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן ,את שלפני המטה ואת שלאחר המטה; את שלפני המטה
צורך בהם  -פטורין ,ואת שלאחר המטה צורך בהם  -חייבין ,ואלו ואלו פטורים מן התפלה.
קברו את המת וחזרו ,אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה  -יתחילו ,ואם לאו  -לא
יתחילו .העומדים בשורה ,הפנימיים  -פטורים ,והחיצונים  -חייבים.

סעיף ב
אומרת הגמרא בברכות (י"ט ע"א) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
תנו רבנן :אין מוציאין את המת סמוך לקריאת שמע ,ואם התחילו אין מפסיקין .איני? והא רב יוסף
אפקוהו סמוך לקריאת שמע!  -אדם חשוב שאני.
והוסיף הרמ"א שיש להמתין מלקוברו עד שיוכלו לשער שכבר התפללו רב הקהל .ואין חילוק בזה בין ק"ש
של שחרית לק"ש של ערבית .ויש מקילין בשל ערבית הואיל וזמנה כל הלילה.

סעיף ג
הביא הטור בשם הירושלמי שהכתפים אסורים בנעילת הסנדל שמא יפסק סנדלו של אחד מהם ונמצא
מתעכב מן המצוה.
 כתב הרמ"א שיש מקומות שנהגו שהאבלים יוצאים ראשונים מן הבית והקרובים והמיטה אחריהם,והרחוקים נותנים המת על המיטה ולוקחים האבלים והקרובים המיטה על כתפיהם ואחר כך שאר העם.
יש אומרים כשמגיעים עם המת לבית הקברות מעמידים אותו כל ארבע אמות קודם שנקבר ,וכן נהגו
להעמידו שתיים ושלוש פעמים קודם שאומרים עליו צידוק הדין ,ובימים שאין אומרים צידוק הדין אין צריך
להעמידו .והביא הש"ך (ס"ק ב) טעם להעמדה זו – כדי להבריח רוחות הטומאה הרוצים להחזיק בו שלא
להכניס עימו לקבורה.
סימן שנ"ט – מקום יציאת המת והאבלים

סעיף א
אומרת הגמרא בסנהדרין (כ' ע"א):
תנו רבנן :מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה  -יוצאות ,לפני המיטה  -יוצאות .רבי יהודה אומר:
לעולם נשים לפני המיטה יוצאות.
ובירושלמי (שם ב ,ד):
מאן דמר הנשים תחילה שהן גרמו מיתה לעולם מאן דמר האנשים תחילה מפני כבוד בנות ישראל
שלא יהו מביטין בנשים.
ועוד הביא הטור בשם התוספתא (פסחים ג ,יא) שמקום שנהגו להיות אבלים הולכים לפני המיטה – הולכים.
והב"ח (ס"ק ב) כתב שאין מנהג בהליכת האבלים ,אלא הולכים בין שאר העם.
בשו"ע פסק שעכשיו נהגו שאין הנשים יוצאות אלא לאחר המיטה ,ואין לשנות.

סעיף ב
הביא הב"י בשם הזוה"ק (ויקהל) שיש למנוע לנשים לצאת לבית הקברות מפני שאם יוצאות גורמות רעה
לעולם ,וכן ראוי למנעם ,וכך פסק בשו"ע .וכתב שיש למנוע מנשים לצאת לבית הקברות אחר המיטה .ובבית
לחם יהודה בשם בית יעקב כתב שאין למנוע מהנשים ללכת לבית הקברות.

סימן ש"ס

אבלות
סימן ש"ס – מת וכלה ומילה איזה קודם

הגמרא בברכות (י"ז ע"א) אומרת שמעבירין את המת מלפני הכלה .הרמב"ם (יד ,ח) פסק שיש להניח הכלה
ולהתעסק במת .אך הרמב"ן דחה דבריו ופסק להיפך ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
וכתב הש"ך (ס"ק א) הטעם ,דלעולם מצוות החיים קודמת למצוות המתים ,ועיקר מצוות הכלה להכניסה
לחופה משום "לא תוהו בראה".
ולאחר שכבר נכנסה לחופה ויש לפניו ניחום אבלים ושמחת חתן – ניחום אבלים קודם .וכן הבראת האבל
קודמת למשתה החתן .ודווקא כשיש בידו כדי סיפוק שניהם ,אבל אם אין בידו כדי שניהם – משתה החתן
קודם.
וכל זה במת שאינו מת מצוה ,אבל אם הוא מת מצוה – קודם לכל ,שהרי דוחה אף ת"ת ומקרא מגילה וכו'
ואין דבר שקודם לו בכל התורה (וכך הסביר הב"י את שיטת הרמב"ם לעיל – שמדובר במת מצוה).
 עוד הביא הב"י בשם הרמב"ם שנחמת אבלים קודמת לביקור חולים כיון שניחום אבלים הוא חסד עםהמתים ועם החיים .והביא בשם הגה"מ שכשיש אבל וחתן בבית הכנסת – יוצא החתן עם שושביניו תחילה
ואחר כך האבל והמנחמים ,וכן הקרואים שלהם אוכלים עם החתן כשירצו ולא עם האבל כי כבודו קודם.
 -מת ומילה – מילה קודמת שזו מצוה לחיים וזו מצוה למתים.

סימן שס"א

אבלות
סימן שס"א – הלווית המת וביטול תלמוד תורה להלוייתו

סעיף א
אומרת הגמרא בכתובות (י"ז ע"א) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
תנו רבנן :מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה .אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אלעאי,
שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה; במה דברים אמורים  -כשאין עמו כל צרכו,
אבל יש עמו כל צרכו  -אין מבטלין .וכמה כל צרכו? אמר רב שמואל בר איני משמיה דרב :תריסר
אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ,ואמרי לה :תליסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי .עולא
אמר :כגון דחייצי גברי מאבולא ועד סיכרא .רב ששת ,ואיתימא רבי יוחנן אמר :נטילתה כנתינתה,
מה נתינתה בששים רבוא ,אף נטילתה בששים רבוא.
וה"מ למאן דקרי ותני ,אבל למאן דמתני  -לית ליה שיעורא.
 ומאן דלא קרי ותני – כתב בה"ג שכיון שיש לו מי שיתעסק עימו – אין צריך להתבטל בשבילו ,וכן פסקוהרא"ש ,רש"י ותוספות .אך רב נטרונאי כתב שאם אין עשרה – מתבטלים בשבילו .וכתב הרמב"ן שמסתבר
טעמו שכך צריך שיהיו לפחות עשרה בשביל לעשות שורה ,קדיש וברכת אבלים ,וכן בשו"ע.
והביא הב"י בשם הסמ"ג שעכשיו בכל אדם מישראל מבטלין מן הסתם שכולם מלאים מצוות כרימון ואין
לך אחד מישראל שאינו או במקרא או במשנה .וכן פסק הרמ"א .ובערוה"ש כתב שזה לפי דורותיהם .והט"ז
(ס"ק א) כתב שרב הלומד עם תלמידו – בכל מקרה לא יבטל.
 כתב הרמב"ן שאין צריך שידע בוודאות שיש לו כל צרכו ,אלא כיון שיש בעיר מי שראוי לעסוק בו – תלמודתורה שלו קודם ,וכן בשו"ע .והש"ך (ס"ק ה) כתב שדין זה שייך דווקא למאן דלא קרי ותני ,אבל מאן דמתני
ומאן דקרי ותני – מסתמא אין להם מספיק כל צרכם וצריך לצאת בשבילם.
 כתב הרמב"ן שאין צריך לבטל תורה בשביל אישה ותינוק אלא כמאן דלא קרי ותני .והטור הביא בשםהרא"ש שכיון שאינה מצווה לקרות ועושה כל מה שמוטל עליה וזהירה בלימוד בניה ובעלה – דינה כמאן
דקרי ותני .והשו"ע פסק לקולא – כלומר אין מבטלים תלמוד תורה בשביל אישה ותינוק.
 כתבו הרא"ש והמרדכי בשם ר' יו"ט מיוני שתינוקות של בית רבן אינם מתבטלים להוצאת המת ,שהריאין בטלים אפילו לבנין בית המקדש .וכן פסק השו"ע.

סעיף ב
כתב הרמב"ן בתורת האדם שכל הנ"ל דווקא להוצאת המת ,אבל לשאר צרכי קבורתו אין מבטלין ,אלא כיון
דאיכא יורשים ומחייבי בקבורתו אי נמי חבורתא דמיפלגא בהו מיתא – אין מבטלין דהא אפילו במלאכת
הרשות מותר .וכן פסקו הטור והשו"ע – אם יש חבורות בעיר שכל אחת מתעסקת ביומה ,אותה שאין יומה
מותרת בין בתלמוד תורה ובין בשאר מלאכות.
ובשעת הוצאתו בטלין מכל שאר מלאכות ובאין ללוותו אפילו אם לא קרי ותני.
ואם אין חבורות בעיר – כל בעלי מלאכות צריכים להתבטל ולהתעסק בו עד שיקבר ,אבל מתלמוד תורה אין
צריכים להתבטל אלא בשעת הוצאתו.
 יש אומרים שמבטלים תלמוד תורה להוצאת מת מצוה בלבד ,אך הרא"ש והתוספות כתבו שמדובר בכלהמתים ולא רק במת מצוה.
 כתבו הרא"ש והרמב"ן שיש אומרים שמבטלים תלמוד תורה – הכוונה היא שרשאין לבטל תלמוד תורה,אך דחו דבריהם וכתבו שהכוונה היא שחייבים לבטל.
 -הביא הב"י בשם פסקי תוספות שתלמיד חכם שמת – בית מדרשו בטל יום קבורה בלבד ולא שבעה ימים.

סעיף ג – ליווי המת
אומרת הגמרא בברכות (י"ח ע"א):
אמר רחבה אמר רב יהודה :כל הרואה המת ואינו מלוהו  -עובר משום לעג לרש חרף עשהו .ואם
הלוהו מה שכרו? אמר רב אסי ,עליו הכתוב אומר :מלוה ה' חונן דל ,ומכבדו חנן אביון.
והרמב"ם (יד ,לא) כתב שהוא בכלל מצות ואהבת לרעך כמוך .וכן המשנה בפאה (א ,א) אומרת שהוא
מהדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעוה"ב .וכתב ר' יונה שעובר על כך גם כשרואה
שנושאים המת בדרך אף על פי שאינם נושאים אותו לקברו ,ובר נידוי הוא.
 כתבו ר' יונה והרא"ש שילוונו לפחות ארבע אמות .והביא הפת"ש (ס"ק ב) שזה דווקא ביש לו כל צרכו,אבל אם אין לו כל צרכו – צריך ללוותו עד קברו.

סימן שס"א

אבלות

סעיף ד – עמידה בפני המת
אומרת הגמרא בירושלמי במסכת ביכורים (ג ,ג)" :אמר ר' יוסי איליין דקיימי מקמי מיתא – לא קיימי אלא
מקמי איליין דגמלין ליה חסד" .וביאור הגמרא – אלו שעומדים לא עומדים בשביל המת אלא בשביל החיים
העוסקים בו ונושאים אותו וגומלים עימו חסד (פרישה ס"ק י) .והט"ז (ס"ק ב) למד מכאן שבכל דבר מצוה
שהאדם הולך ומתעסק בה – יש לעמוד לפניו.
כתב הרי"ץ גיאת שמע מינה עומדים לפני המת וכן ראינו חסידים ואנשי מעשה ,וכן הביא הרמב"ן וביאר
שאפילו במקום שאין צריכים ללוותו – צריכים לעמוד מפניו.

סעיף ה – ארון העובר ממקום למקום
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ה ע"א):
ארון העובר ממקום למקום  -עומדים עליו בשורה ,ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים.
ומעמידה זאת הגמרא דווקא כששלדו קיימת ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סימן שס"ב

אבלות
סימן שס"ב – לקבור בקרקע ואם קוברין שני מתים יחד

סעיף א – מצות קבורה בקרקע
אומרת הגמרא בסנהדרין (מ"ו ע"ב):
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :רמז לקבורה מן התורה מניין  -תלמוד לומר כי קבור
תקברנו מכאן רמז לקבורה מן התורה.
כוונת הגמרא מנין שצריך לקבור דווקא בקרקע ,ונלמד דין זה מייתור המילים בפסוק .וכתב הרמב"ן
שהעושה ארון למת ומניחו בבית הקברות ,כלומר לא נתנו בקרקע – אינה קבורה ובכלל מלין מתו הוא .ואם
עשה ארון וקברו בקרקע – אינו עובר עליו ,אבל אף על פי כן עדיף לקברו בארץ ממש ואפילו בחו"ל ,וכן פסקו
הטור והשו"ע .וביאר הש"ך (ס"ק א) שאף על פי הארון קבור בקרקע ,מכל מקום לא יהיה סתום מכל
הכיוונים.

סעיף ב – צורת הנחת המת
כתב הרמב"ן שמניחים אותו ופניו כלפי מעלה או מן הצד – לא עומד ולא יושב ולא ראשו מונח בין ברכיו
אלא כדרך שאדם ישן ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 הביא הטור בשם רב נטרונאי שנשאל האם עדיף לקבור המת בכוך ולהניח לוח למעלה מפניו שלא יגע בפניועפר וטיט או לתת עפר על כולו .והשיב שלהטיל עפר על פניו יש בזיון בדבר ולא נכון לעשות כן ,ויש הבדל בין
המקומות – יש מקומות שמכניסים לכוך ואין שמים עפר כלל ויש מקומות שקוברים בארון ושמים עפר על
פניו ועיניו (וכך כתב הרמב"ם ד ,ד).
והסיבה שנותנים עליו עפר ,שנאמר "כי עפר אתה ואל עפר תשוב" .והביא הש"ך (ס"ק ב) בשם הלבוש
שנוהגים לכסות הארון בדף ולא לשים עפר כלל .ובפרישה (ס"ק ו) כתב שמה שנותנים מקצת עפר על פניו אין
זה גנאי כיון שהוא לטובת המת .וגנאי הוא דווקא כשצובר עליו עפר הרבה בלי הפסק בגד או נסר.
 עוד נאמר בירושלמי (כלאיים ט ,ג) שבצוואתו של רבי אמר שלא ירבו עליו מאוד תכריכים ותהי ארונונקובה לארץ ,כלומר שיטילו דף התחתון על הארץ וישכיבוהו על הארץ.
 עוד הביא הטור מהירושלמי (מועד קטן א ,ה) שבראשונה היו קוברים במהמורות (קרקע קשה ,ב"ח) .נתעכלהבשר – מלקטין העצמות וקוברים אותו בארונו .אותו היום היה מתאבל ,ולמחר שמח לומר שינוחו עצמות
אביו מן הדין.

סעיף ג – קבורת מתים זה בצד זה
אומרת הברייתא באבל רבתי (ג ,ג):
אין קוברין שני מתים זה בצד זה ,ולא את המת בצד העצמות ,ולא את העצמות בצד המת.
וביאר הרמב"ן שאם היה דופן קבר מפסיק ביניהם שנמצא כל אחד ואחד בתוך קבר לעצמו – מותר .ולגבי
כוכים – יש להרחיק בכדי שיעמדו הכוכים ולא יפלו לארץ ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
ובהמשך הברייתא שם:
ר ' יהודה אומר האיש נקבר עם בתו קטנה ,והאשה נקברת עם בנה קטן ועם בן בנה קטן ,זה הכלל כל
שהוא ישן עמו בחייו יקבר עמו במותו ,וכל שאין ישן עמו בחייו לא יקבר עמו במותו.
וכתב הרמב"ן שנהגו כר' יהודה ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ד – הרחקה בין המתים
עוד הביא הטור שא ין נותנים שני ארונות זה על זה ,ואם נתן כופין את העליון שיפנה ,שאין נוהגין בזיון
במתים .ודווקא אם אין ביניהם שישה טפחים ,אבל אם יש ביניהם עפר שישה טפחים  -מותר .וכן פסק
השו"ע .וכתב הב"ח (ס"ק ד) שאין להקל בזה אפילו אם אי אפשר לקבור במקום אחר .אמנם הש"ך (ס"ק ד)
כתב שבדיעבד ,אם אי אפשר לקבור בענין אחר – ודאי מותר .וכן הביא בפת"ש (ס"ק ג) בשם שבות יעקב.

סימן שס"ב

אבלות

סעיף ה – קבורת רשע אצל צדיק
אומרת הגמרא בסנהדרין (מ"ז ע"א):
וכל כך למה  -לפי שאין קוברין רשע אצל צדיק ...וכשם שאין קוברין רשע אצל צדיק כך אין קוברין
רשע חמור אצל רשע קל.
כתב הרמב"ן שאף צדיק ובינוני אין קוברים אצל חסיד גמור ומופלג ,וכן פסקו הטור והשו"ע .והביא הרמ"א
בשם או"ז שמותר לקבור בעל תשובה אצל צדיק גמור .והב"ח (ס"ק ה) כתב שבעל תשובה אצל חסיד – אין
קוברים .והביא בשם האו"ז שצדיק היינו שמקיים התורה כדינה ,וחסיד שמקדש עצמו במותר לו.
 כתב האו"ז שאסור להתעסק בקבורת אדם שידוע שהוא רשע ולא עשה תשובה .אבל אדם בינוני שאין ידועשהוא רשע – מצוה להתעסק בקבורתו .וביאר הב"ח שכוונתו שאמנם מותר לקבור את הרשע ,אבל אין
להתעסק בקבורתו להמציא לו תכריכים וכו' כמו שעושים לשאר מתים אלא מניחים אותו בקבר כמו שהוא.
וכן אסור לכהן להיטמא לו אפילו אם הוא מת מצוה.

סעיף ו – קבורת שונאים
כתב ר' ירוחם בשם צוואת ר' יהודה החסיד שאין לקבור שני מתים יחד שהיו שונאים זה את זה ,שאף
במותם אין להם מנוחה יחד .וכן פסק השו"ע.

סימן שס"ג

אבלות
סימן שס"ג – איסור פינוי המת והעצמות ממקומן

סעיף א – איסור פינוי המת
אומרת הגמרא בירושלמי מועד קטן (ב ,ד):
אין מפנין את המת ואת העצמות מקבר מכובד למכובד ולא מבזוי לבזוי ולא מבזוי למכובד אין צורך
לומר מן המכובד לבזוי .ובתוך שלו אפילו מן המכובד לבזוי ערב הוא לאדם שהוא נינוח אצל אבותיו.
וביאר הש"ך בשם הכלבו (ס"ק א) הטעם שאין לפנות ממקום למקום – שהבלבול קשה למתים ,שמתייראין
מיום הדין.
 כתב ר' ירוחם שבשביל לקברו בארץ ישראל – מותר לפנות ,וביאר הש"ך (ס"ק ג) כיון שהוא כפרתו ,שעפרארץ ישראל מכפר.
 כתב ר' ירוחם שאם נתנוהו שם על מנת לפנותו – בכל ענין מותר .כתב האו"ז שמקום שאינו משתמר בקבר,כגון שיש חשש שיוציאוהו גויים או יכנסו בו מים או בקבר הנמצא – מותר לפנותו ואף מצוה מפני צער ובזיון
המתים.
עוד כתב האו"ז שיש נוהגים לתת מעפר ארץ ישראל בקבר ,ויש להם קצת ראיה ממדרש תנחומא (ויחי ג'),
והביאו הרמ"א.

סעיף ב
כתב האו"ז שאין להוליך המת מעיר שיש בה קברות לעיר אחרת ,אבל מוליכין מחו"ל לארץ ישראל ,וכן פסק
השו"ע .וביאר הש"ך (ס"ק ד) שטעם – משום כבוד המתים הקבורים באותה העיר ,שמבזה אותם בזה שלא
רוצה לקבור שם .ובפת"ש (ס"ק ד) הביא בשם זכרון יוסף שהטעם משום צער ובזיון המת לטלטלו למרחוק.
כתב הרשב"א (שו"ת א ,שסט) שאם ציוה שישאו אותו לקברו במקום קבורת אבותיו ונאנסו וקברוהו במקום
פטירתו – מצוה על בניו לפנותו ולקיים את דבריו .ומותר ליתן על כל גופו סיד למהר עיכול הבשר כדי שיוכלו
להוליכו מהר .וכן מי שנאנסו ולא יכלו לקברו בבית הקברות – מותר לפנותו אחר כך לבית הקברות,
והביאוהו הב"י והרמ"א.

סעיף ג
כתב הרמב"ן שאין מלקטין עצמות ולא מתוך הארון ולא מתוך הקבר לצד הקבר לקבור שם מת אחר,
ובמקום שנהגו לעשות כן – עושים .וכן פסק השו"ע.

סעיף ד
נשאל רב האי לגבי מערות בארץ ישראל שקוברים המתים בכוכים ,ובכל עת שרוצים לקבור שם – מעבירים
עצמות המתים ומניחים בגומא .האם מותר? וכן בית הקברות שנתמלא ואין להם מקום וחופרים בקברים
הישנים ומניחים העצמות לצד וקוברים בהם – האם מותר?
והשיב שבמקרה הראשון אסור ,כיון שאסור להצמיד המתים אלא צריך רווח של שישה טפחים ביניהם.
ובמקרה השני – רק אם אין מקום אחר לקבור אפשר לעשות כן ,אך אם יכולים להעמיק הקברות וכד' – לא
יעשו כך .ולפיכך כתב הרמב"ן שאסור לפנות המת או העצמות ממקומן לצורך מת אחר או לצורך המקום,
ואפילו כדי לעשות לו קבר מכובד – אסור .ומותר במקרים שנתבארו לעיל ,וכן במקום שנוהגים לקבור
במהמורות (שוחות עמוקות) בלא ארון עד שיתעכל הבשר ואחר כך נותנים העצמות בארון .וכן פסקו הטור
והשו"ע .וכתב הרמב"ן הטעם למנהג זה – שסימן יפה הוא למת שנינוחו עצמותיו מן הדין.

סעיף ה
פסק השו"ע שארון שפינוהו אסור בהנאה .של אבן ושל חרס ישבר ,ושל עץ ישרף.

סעיף ו
המוצא נסרים בבית הקברות – לא יזיזם ממקומם .וביאר הב"י הטעם דחיישינן שמא הוא ארון שפינוהו.

סעיף ז
כתב ר' ירוחם שאסור להזיז את המת ממקומו ולפתוח קברו אחר שנסתם הגולל .ואפילו עוררים היורשים
לראות אם הביא שתי שערות (ונ"מ אם היה גדול ומכירתו תקיפה ,ש"ך ס"ק א) – אין פותחים לבדקו .וכן
פסק השו"ע.

סימן שס"ד

אבלות
סימן שס"ד – איסור הנאה של קבר והאבן והבנין

סעיף א – איסור הקבר בהנאה
הגמרא בסנהדרין (מ"ז ע"ב) דנה האם מותר להשתמש בעפר הקבר ,ומסקנת הגמרא שם שבקרקע מותר כיון
שקרקע עולם אינה נאסרת ,אבל בקבר בנין ,שבנאו מעל הקרקע – אסור .וכן פסק השו"ע.
הטור הביא דעת ר' ישעיה שקרקע עולם שלא נאסרה הוא דווקא במקרה שחפר בסלע והגיע לקרקע שעדיין
לא נתלשה ממקומה .אבל קרקע שכבר נתלשה ממקומה – אסורה בהנאה .ודחה הטור את דבריו וכתב שכן
גם דעת הרא"ש.
 עוד כתב ר' ישעיה שכשקוברים הקטנים בקברי הגדולים באיסור הם עושים כיון שקבר מת אסור בהנאה –אפילו לקבור בו מת אחר .והב"י הוסיף שאסור אף מפני כבוד המתים.
 עוד כתב ר' ישעיה שאסור לישב על הקבר ועל האבנים שמכסים את הקבר או על עפר הקבר .והטור בשםהרא"ש כתב שלא היה אוסר לשבת על האבן ,כיון שאינו נחשב כחלק מהקבר שהרי הוא ציון שנותנים עליו
אחר כך .וכן הביא הב"י בשם הרשב"א (שו"ת א ,רצו) שמותר לישב על המצבות כיון שנעשו רק לכבוד.
ואמנם הב"ח (ס"ק ד) והט"ז (ס"ק א) הביאו בשם מהרש"ל שאומר שהעולם נהגו איסור לישב על הקבר ,וכן
הביא בפת"ש (ס"ק ב) בשם יד אליהו משני טעמים – משום איסור הנאה ומשום בזיון למת .ונ"מ במקרה
שרוצה לעבור דרך הקבר – שאין בו הנאה ,ולכן במקום מצוה ודאי מותר ,וכן הביא הט"ז.
וכן אסר בהגהת אשר"י למכור מצבה שנשברה או להישען על המצבה .והב"י דחה דבריו ופסק להיתר.
ובפת"ש (ס"ק ג) הביא בשם הרדב"ז שנוהגים להחמיר בזה.
 כתב הרמ"א בשם הרשב"א שהכלים שחופרים וקוברים בהם מותרים בהנאה ,אך אין להשתמש בהם אלאמדעת הגבאי ,כמו בשאר צדקה.
 עוד נתבאר בגמרא שם ,וכן הביא השו"ע בשם הרמב"ן ,שקבר של בנין אסור לעולם דווקא כשבנאו לשםמת ונתנו בו ,אפילו על דעת לפנותו ואפילו לא נתן בו אלא נפל .אבל אם בנאו לשמו ולא נתן בו – מותר .וכן
אם נתנו בו על דעת לפנותו ולא הזמינו מתחילה – מותר אחר שפינהו .אבל אם נתנו בו על דעת להיות בו
עולמית – אסור אף לאחר שפינהו ,אפילו לא בנאו לשמו.
ואם לא בנאו לשמו ונתנו בתוכו והוסיף בו דימוס לשמו – כולו אסור ,אפילו לאחר שפינהו ואפילו שקברו שם
על מנת לפנותו .ואם מכיר הדימוס שהוסיף לשמו – מסירו והוא לבדו אסור ושאר הקבר מותר.

סעיף ב – קבר הנמצא וקבר הידוע
אומרת הגמרא בסנהדרין (מ"ז ע"ב):
תא שמע :נמצא אתה אומר שלש קברות הן :קבר הנמצא ,קבר הידוע ,קבר המזיק את הרבים .קבר
הנמצא  -מותר לפנותו ,פינהו  -מקומו טהור ומותר בהנאה .קבר הידוע  -אסור לפנותו ,פינהו -
מקומו טמא ואסור בהנאה .קבר המזיק את הרבים  -מותר לפנותו ,פינהו  -מקומו טהור ,ואסור
בהנאה.
ופירש רש"י:
קבר הנמצא  -כגון שהוא חדש ויודע בעל השדה שלא צוה מעולם לקוברו שם ,ובגזילה נקבר שם.
מותר  -לפנותו ,שלא קנה את מקומו.
מקומו טהור  -שאף על פי שגזרו טומאה על הקברות ואף על פי שניטלו משם ,לא גזרו על זה ,ובהנאה
נמי מותר ואף על גב דאיסורא דאורייתא הוא ,דאין תורת קבר עליו.
קבר הידוע  -שנקבר שם מדעת בעל השדה.
מקומו טמא  -גזירה דרבנן היא ,שגזרו טומאה עולמית על הקבר כדי שלא יפנוהו.
וביאר הב"י שמדברי רש"י משמע שמותר לפנות רק קבר חדש שידע בעל השדה שמעולם לא ציוה לקבור שם.
אבל הטור כתב שהמוצא קבר ואינו יודע אם נקבר שם מדעת בעל השדה – מותר לפנותו ,ומשמע מדבריו שגם
בסתמא מותר לפנותו עד שידע בוודאות שמדעת בעל השדה נקבר שם.
והרמב"ם (טומאת מת ח ,ה) גורס כגרסת הירושלמי:
קבר הנמצא מותר לפנותו ואם פנהו מקומו טמא ואסור בהנייה עד שיבדק כמו שיתבאר ,וקבר הידוע
אסור לפנותו ואם פנהו מקומו טהור ומותר בהנייה.
והסביר הב"י את הסברה – בקבר הנמצא יש חשש שמא קבורים עוד מסביבו שלא ידוע עליהם ולכן הכל
אסור עד שיבדק ,אך בקבר הידוע – אין חשש כזה ולכן מותר בהנאה.
ובשו"ע הביא קודם את גרסת רש"י ואחר כך את גרסת הרמב"ם.

סימן שס"ד

אבלות

סעיף ג – מת מצוה
אומרת הגמרא בבבא קמא (פ"א ע"א):
ת"ר ,עשרה תנאין התנה יהושע ...ומת מצוה קונה מקומו.
ופסקו הטור והשו"ע שאם מצא מת מצוה ,אפילו אם נקבר שם שלא מדעת בעל השדה – אסור לפנותו ,שכל
המוצאו צריך לקברו במקום שמוצאו.
וממשיכה הגמרא שם בע"ב:
ומת מצוה קנה מקומו? ורמינהי :המוצא מת מוטל באיסרטיא  -מפנהו לימין איסרטיא או לשמאל
איסרטיא ,שדה בור ושדה ניר  -מפנהו לשדה בור ,שדה ניר ושדה זרע  -מפנהו לשדה ניר; היו שתיהן
בורות ,שתיהן נירות ,שתיהן זרועות  -מפנהו למקום שירצה! אמר רב ביבי :במוטל על המיצר (מוטל
ברוחב הדרך ועוברין ומאהילין עליו עושי טהרות ומטמאות ,רש"י) ,מתוך שניתן לפנותו ,מפנהו לכל
מקום שירצה.
בענין שדה אילן ושדה כרם – השו"ע פסק כגרסת הבבלי הנ"ל – מפנה לשדה אילן ,אך בירושלמי הגרסה
שמפנה לכרם ,וכן פסק הרמב"ם.
 ואומר הירושלמי שכל הנ"ל במוצא חוץ לתחום .אבל אם מוצאו בתוך התחום – מביאו לבית הקברות ,וכןפסקו הטור והשו"ע.
 עוד אומרת הברייתא באבל רבתי (ד ,ח):ובאבל תניא לעולם אינו מת מצוה עד שימצאו ראשו ורובו ,ר' יהודה אומר השדרה והגולגולת הן הן
רובו.
וכן הביא הרמב"ן והבין שר' יהודה מפרש את דברי ת"ק ולא חולק ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 הביא הב"ח בשם מהרש"ל שעכשיו אין נזהרים בדיני מת מצוה כיון שאין הארץ שלנו ואין רשות לקבורבכל מקום .ואף אם נקבור אותו במקומו – יש לחוש שמא הגויים יוציאו אותו כדי לפשוט בגדיו מעליו או
משום זלזול בכבוד המת ,על כן מוליכים אותו לבית קברות רגיל .ובשו"ת מנחת יצחק (ו ,קלז) כתב שגם מת
מצוה לא גרע ממת רגיל ומותר להוליכו לקברי אבותיו ,וממילא גם לקבורת ישראל מותר לפנותו ,וכמו
שכתב המהרש"ל.
אמנם בשו"ת חלקת יעקב (יו"ד קצו) חלק על היתר זה וכתב שמת מצוה אסור לפנותו בשום מקרה – אף לא
לקברי אבותיו.
ובשו"ת הר צבי (יו"ד ,רע) התייחס לחללים שנקברו בשעת במלחמה:
הנני להודיע לכבודו דברים כהוויתם ,שבשעת הדיון ברבנות הראשית שהייתי נוכח בישיבה זו ,יצאה
מאתנו החלטה זו שהקברים אשר סודרו בימי הרעה תחת מטר של פגזים ונקברו בלי סדר ,אחד על
חבירו ,שמצב קבורתם דורש במפגיע להעבירם ,רק על אלה הוחלט לסדר מחדש לבית קברות קבוע.
אבל שאר הקברים המסודרים כראוי יש החלטה שלא להזיזם ממקומם.

סעיף ד – דין הרוג
כתב הגהמ"י בסוף הלכות אבל שהרוג – קוברים אותו כמו שמצאוהו ,בלי תכריכים ובלי לחלוץ מנעליו.
ונהגו שמלבישים אותו בסדין של פשתן מעל לבגדו .וכן פסקו הטור והשו"ע.
וכתב מהרי"ל שאף יולדת שמתה אין לטהרה כי הדם יצא ממנה ,אלא יקברוה בלבושיה.
והביאו הב"י ובתחילה כתב הטעם שקוברים ההרוג בידי גויים בבגדיו – להעלות חימה ולנקום נקם ,ודין זה
שייך בהרוג בידי גויים בלבד .אך אחר כך כתב הטעם שכבר יצאו כל הדמים ממנו והם מובלעים בבגדיו ויש
חשש שמא דם הנפש בלוע בהם ,ולכן קוברים אותו כמו שמצאוהו .ודין זה שייך אף ביולדת ואף במי שנפל מן
הגג ומת וכד' .וכן הביא הרמ"א.

סעיף ה – קבר המזיק לרבים
אומרת הגמרא בסנהדרין (מ"ז ע"ב) שקבר המזיק לרבים ,כגון שהוא סמוך לדרך ,אפילו נקבר שם מדעת בעל
השדה – מותר לפנותו ומקומו טהור ואסור בהנאה (ודווקא בקבר בנין ולא בקרקע עולם ,וכדלעיל סעיף א').
והרמב"ם כתב שמקומו טמא ואסור בהנאה .ובשו"ע פסק בגרסת הבבלי.
 עוד הביאו הטור והשו"ע בשם הירושלמי (נזיר ט ,ג) שבמקרה הנ"ל ,אם הדרך קדמה – מקומו מותרבהנאה ואין המת אוסר אותו.

סימן שס"ד

אבלות

סעיף ו – דין קבר שפינהו
אומרת הברייתא במסכת שמחות (יג ,ט) ,וכן הביא המרדכי וכן פסק השו"ע:
קבר שפינהו מותר בהנאה ,אבל לא יעשנו בית התבן ,בית הבקר ,בית העצים ,ובית האוצרות.
 הביא הב"י בשם הרשב"א (שו"ת א ,תקלז) שאם החליף מצבה כדי לשים אחרת במקומה – מותרלהשתמש בה לצורך קבר אחר ,ובלבד שלא ימכרנה לצורך כך ,כיון שאז אין לו בזה הנאה ולכן אין לאסור.

סעיף ז – החוצב קבר לאביו
אומרת הגמרא בסנהדרין (מ"ז ע"ב):
החוצב קבר לאביו ,והלך וקברו בקבר אחר  -הרי זה לא יקבר בו עולמית  -התם משום כבוד אביו.
ומשמע מהגמרא שדוקא לבן אסור לקבור שם ,אך אדם אחר מותר לקבור שם.
לדעת התוספות דין זה הוא דווקא בקבר בנין ,אבל בקרקע עולם מותר בכל מקרה .והרמב"ן סובר שאף
בקרקע עולם אסור .והביא הטור את שתי הדעות ,והש"ך (ס"ק טו) הסיק מהטור שפוסק כרמב"ן.

סימן שס"ה – שס"ו
סימן שס"ה – החופר קבר פטור מקריאת שמע וכמה מרחיקין הקברות מן העיר

אבלות

סעיף א – הפטור לחופר כוך למת
אומרת הגמרא בברכות (י"ד ע"ב):
החופר כוך למת בקבר  -פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה,
הגיע זמן קריאת שמע  -עולה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל! הא גופא קשיא!
רישא אמר פטור ,וסיפא חייב!  -הא לא קשיא :סיפא  -בתרי ,ורישא  -בחד.
כתב הרמב"ן שדין זה הוא דווקא בכוך וכד' שרק אחד יכול לחפור בכל פעם .אבל אם היה מקום ששנים
מתעסקים בו כאחד – שניהם פטורים ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ב – דין הרחקת הקברות
אומרת המשנה בבבא בתרא (כ"ה ע"א):
מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמשים אמה.
וכן פסקו הטור והשו"ע .והטעם משום ריח רע .ובש"ך (ס"ק ב) בשם מהרש"ל כתב טעם נוסף – שלא יפגעו
בו תמיד ויתעצבו.

סימן שס"ו – דין המוכר קבר ואשה שירשה קבר ממשפחתה

סעיף א
אומרת הגמרא בבבא בתרא (ק' ע"ב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
ת"ר המוכר קברו ,דרך קברו ,מקום מעמדו ,ובית הספדו  -באין בני משפחה וקוברין אותו על כרחו
(תקנת חכמים היא ,ומחזירים לו הדמים .רשב"ם) משום פגם משפחה.

סעיף ב
אומרת הברייתא במסכת שמחות (יד ,ה) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
האשה שירשה את הקבר נקברת בו ,היא ויוצאי יריכה ,דברי רבי מאיר ,ורבי יהודה אומר היא ולא
יוצאי יריכה .ומודה רבי יהודה שאנוניה הרואין אותה בחייה נקברין עמה במותן.

סעיף ג – ד
אומרת הברייתא במסכת שמחות (יד ,ו-ז):
אביה אומר תיקבר אצלי ,ובעלה אומר תיקבר אצלי ,קוברין אותה אצל אביה ,ואם יש לה בנים
מבעלה קוברין אותה אצל בעלה ,ואם היא אמרה קברו אותי אצל בניי קוברין אותה אצל בניה.
אביה אומר לא תיקבר אצלי ,ובעלה אומר לא תיקבר אצלי ,קוברין אותה אצל בעלה ,מפני שבעלה
חייב במ זונותיה ובפירקונה ובקבורתה ,רבי יהודה אומר בשני חלילין ומקוננות .מקום שמספידין,
הוא מספיד על אשתו ,ואם אין בעלה מטפל בה ,אביה מטפל בה וקוברה ,ומוציאין ממנו בעל כרחו.
הטור פסק כגרסה הנ"ל ,אך הרמב"ן כתב שבכל מקרה שאביה אומר תיקבר אצלי – תיקבר אצל אביה.

סימן שס"ז

אבלות
סימן שס"ז – קוברים מתי עכו"ם ושלא יהלך בבית הקברות בתפילין וציצית

סעיף א
אומרת הגמרא בגיטין (ס"א ע"א):
וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל ,מפני דרכי שלום.
רש"י הסביר שאם מצאום הרוגים עם ישראל – מתעסקים בהם .והר"ן כתב על פי הירושלמי שלאו דווקא
כשמצאו גוי עם ישראל ,אלא אף כשמצאו גוי לבד – מתעסקים עימו מפני דרכי שלום .וכן הסביר הפרישה
(ס"ק א) שפסק הטור ,וכן פסק בשו"ע.

סעיף ב – ג
אומרת הגמרא בברכות (י"ב ע"א):
לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא ,ואם עושה כן עובר משום
לועג לרש חרף עושהו! הת ם תוך ארבע [אמות] הוא דאסור ,חוץ לארבע אמות חייב ,דאמר מר :מת
תופס ארבע אמות לקריאת שמע ,הכא  -חוץ לארבע אמות נמי פטור.
וכתבו התוספות שאף בעל פה אסור לקרוא ,וכן פסקו הטור והשו"ע .ודברים שהם לכבוד המת – מותר אף
בתוך ארבע אמות (כדלעיל שד"מ) .וכתב הב"ח שקדיש ,כיון שהוא דבר שבקדושה ואינו מעניינו של מת –
צריך להרחיק ארבע אמות מן הקבר ואז לאמרו.

סעיף ד
כתב ר"י שציצית שהיא חובת הבגד מותר ללבוש בתוך בית הקברות כיון שאינו יכול לפשוט בגדיו .ור' יונה
כתב שזה דווקא בימיהם שהיו עושים ציצית בכל בגדיהם ואכן לא יכולים לפשוט בגדיהם ,אבל טלית קטן
שמיועדת למצוות ציצית בלבד – אסור .וכן פסקו הרא"ש ,הטור והשו"ע .ומכל מקום ,אם הציציות מכוסות
– מותר.

סעיף ה
יש נוהגים לקשור שתי ציציות שבשת י כנפיהם זה עם זה כשנכנסים לבית הקברות ,ולא הועילו כלום
בתקנתם.

סעיף ו
כתב הרשב"א (שו"ת ג ,ש) שאם מרחיק ארבע אמות – מותר לקרוא קריאת שמע ולהתפלל ,אפילו אם רואה
את הקבר .ואם יש מחיצה – המחיצה מפסקת ומיד לאחריה אפשר לקרוא ,אפילו תוך ארבע אמות .וכן פסק
השו"ע.

סימן שס"ח

אבלות
סימן שס"ח – שלא לנהוג קלות ראש בבית הקברות

סעיף א
אומרת הגמרא במגילה (כ"ט ע"א):
תנו רבנן :בית הקברות אין נוהגין בהן קלות ראש :אין מרעין בהן בהמה ,ואין מוליכין בהן אמת
המים ,ואין מלקטין בהן עשבים ,ואם ליקט  -שורפן במקומן מפני כבוד מתים.
והטעם שאסור ללקט העשבים – כתב המרדכי משום קנס או שלא יחשבו שמוליכם לבהמתו.
עוד הביא הב"י בשם ר' ירוחם שאין מחשבים בהם חשבונות ,והסמ"ג כתב שאין אוכלים ואין שותים ואין
קורים ואין שונים בהם .וכן פסק השו"ע.
 הב"י והרמ"א הביאו בשם הרא"ש והמרדכי שאין ליקח מקרקע עולם של קבר אף על גב שמותר בהנאה.ואם צריך לרפואה – מותר .וכן מותר ליהנות מהעשבים שעל הקברות או מפירות אילנות שעליהם לצורך
הקברות.

סעיף ב
אילנות שנוטעים בבית הקברות – מותר ללקט פירותיהם מאחר שאינם על הקברות עצמם.

סעיף ג
אומרת הברייתא במסכת שמחות (יד ,ג):
קבר חדש נמדד ונמכר ונחלק ,ישן לא נמדד ולא נמכר ולא נחלק.
וביאר הרמב"ן שאין מודדים אותו לידע כמה מתים נקברים במקצתו שיתנו אותה מידה למתים אחרים
כנגדן ,ולא נמכר משום פגם משפחה ולא נחלק בין היורשים אלא כולם נקברים שורות שורות לעצמם ,והכל
משום כבודם של המתים .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סימן שס"ט – ש"ע

אבלות
סימן שס"ט – על איזה טומאה הכהן מוזהר

יִט ָמא
אומרת התורה (ויקרא ,כא ,א) "וַ יאמֶ ר ה' ֶאל מ ֶשה אֱ מר ֶאל הַ כהֲ נִים ְּבנֵי ַאהֲ רן וְּ ָא ַמ ְּר ָת אֲ ל ֵֶהם לְּ נֶפֶ ש ֹֽלא ַ
בְּ עַ ָ ֹֽמיו" ,ומכאן שכהן מוזהר שלא להיטמא למת וכן לכל הטומאות הפורשות ממנו.
במשניות בנזיר (מ"ט ע"ב ,נ"ד ע"א) מפורטות טומאות שקשורות לנזיר ,ובמסכת שמחות (ד ,יב) אומרת
הברייתא:
כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה סופג את הארבעים ,ושאין הנזיר מגלח עליה אין סופג את
הארבעים.
וכתב הב"י שאף אם אין הנזיר מוזהר עליה – אמנם הכהן אינו לוקה ,אך עדיין יש איסור להיטמא בה .ואלו
הם :הגולל (האבן שנותנים על הקבר) ,הדופק (אבנים שסומכים בהם את הגולל) ,אבר מן החי שאין בו כדי
להעלות ארוכה אם היה מחובר ,ואף על ספק טומאה כמו אילן המיסך על הארץ וענפיו מובדלים זה מזה
וטומאה תחת אחד מהם ואין ידוע תחת איזה או אבנים היוצאות מהגדר וטומאה תחת אחת מהן ואין ידוע
איזו ,וכן שדה שנחרש בה קבר ואין ידוע מקומו.
וכן אסור לכהן להיטמא בכל ארץ העמים ,וכתב הב"ח בשם מהרש"ל ,וכן הביאו הש"ך והט"ז ,שזה דווקא
בזמן שנהגו טהרות בארץ ישראל ,והטעם כיון שהגויים היו קוברים מתיהם בכל מקום .ובפת"ש (ס"ק ה)
הביא בשם שבו"י שחולק וסובר שאף בזמן הזה קיימת טומאה לכהנים בארץ העמים.
כתב הרשב"א (שו"ת א ,תעו) בקשר לטומאה בחרב ,וה"ה לכל כלי מתכת ,שנטמא במת – הראב"ד סובר
שאינו מטמא ואילו רבותינו הצרפתים בתוספות סוברים שמטמא .והרמ"א הביא את שתי הדעות וכתב
שנהגו להקל ואין נזהרים בזה.

סימן ש"ע – מי הוא החשוב כמת אף על פי שעודנו חי
אומרת הגמרא בחולין (כ"א ע"א) ,וכן פסקו הרי"ף והרא"ש:
אמר רב יהודה אמר שמואל :נשברה מפרקת ורוב בשר עמה  -מטמא באהל ...אמר ר' שמואל בר
נחמני א"ר יוחנן :קרעו כדג  -מטמא באהל.
עוד פסקו שהגוסס ומי שנשחטו בו שני סימנים או פצוע הרבה פצעים – אינם מטמאים עד שתצא נפשם.
ונחלקו לגבי כניסה לבית שיש שם גוסס .מקור המחלוקת בגמרא בנזיר (מ"ג ע"א):
ת"ר :להחלו  -עד שעה שימות ,רבי אומר :במותם יטמא  -עד שימות .מאי בינייהו? אמר ר' יוחנן:
משמעות דורשין איכא בינייהו ,ר"ל אמר :גוסס איכא בינייהו; למאן דאמר מלהחלו  -אפילו גוסס,
למ"ד במותם  -עד שימות אין ,גוסס לא.
וכתב הרא"ש שהלכה כר' יוחנן ולכן הכהן אינו מוזהר על הגוסס עד שימות .אך בה"ג גורס "אביי" במקום
"ר' יוחנן" ו"רבא" במקום "ריש לקיש" ,ואז הלכה כרבא ,ולפי זה כהן מוזהר על הגוסס ,וכן פסקו הגהת
אש"רי ,המרדכי והיראים ,וכן הטור והשו"ע .וכתבו שאסור לכהן להיכנס לבית שיש בו גוסס .אמנם הרמ"א
כתב דעת המתירים אך סיים שטוב להחמיר.
 הביא הפת"ש (ס"ק א) שנחלקו בענין רופא כהן – לדעת בית יעקב יש לאסור לרופא כהן להיכנס לבית שישבו גוסס ,אך הפת"ש עצמו דחה דבריו וכן הביא בשם חת"ס שמשום ספק פיקוח נפש ודאי מותר לרופא
להיכנס.

סימן שע"א

אבלות
סימן שע"א – דין אוהל היאך מביא הטומאה

סעיף א
כשם שאסור ליגע במת כך אסור להיכנס תחת האוהל שהמת תחתיו ,אפילו הוא גדול הרבה .ואפילו לבית
אחר או לעליה אחרת הפתוחים לאותו בית בנקב שיש בו טפח על טפח ,ובית אחר לאותו בית עד עולם ,וכן
פסקו הרי"ף ,הרא"ש ,הטור והשו"ע.
עוד כתבו שאם סתמו את הנקב – מותר להיכנס לבית האחר שהסתימה חוצצת בו ,אפילו לא ביטלו להיות
שם עולמית .וכתבו התוספות (ב"ב כ' ע"א) בשם ר"י ור"ת שאם אינו סותם את כל הנקב אלא ממעטו מטפח
– צריך לבטל .אבל אם סותם כל הנקב – לא צריך ביטול ,וכן פסקו הרי"ף ,הרא"ש ,הטור והשו"ע.
והרמ"א הוסיף שכל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה ,וכן שאין זה נקרא סתימה בחלון אלא
אם כן יכול לעמוד בלא סמיכה.
ובתוספות הנ"ל כתבו שני טעמים לדבר :א .כל שצריך סמיכה נחשב סתימת עראי .ב .אם סומך בדבר המקבל
טומאה – נחשב כאילו חוצץ בדבר המקבל טומאה .ונ"מ במקרה שסומך בדבר שאינו מקבל טומאה.
 הביא הט"ז (ס"ק ג) שאסור לחצוץ בפרוכת שתלויה בקרסי ברזל ,משלושה טעמים:א .המשנה באוהלות אומרת שסדין ואוהל חוצצים רק כאשר עשויים כאוהלים ,ובמקרה הזה אין לפרוכת
שיפוע כמו של אוהל.
ב .קרסי הברזל מקבלים טומאה ואין לסמוך בדבר המקבל טומאה.
ג .אף אם נאמר שהקרסים לא מקבלים טומאה – לפי התירוץ הראשון בתוס' הנ"ל אין לסמוך כלל ,אף בדבר
שאינו מקבל טומאה.
והביא הט"ז דעת מורה אחד שהתיר בזה ,והסביר בחידושי הגרשוני הסברה להתיר – שכאשר תולים את
הפרוכת יחד עם הקרסים – מבטלים אותם שם ועושים בה שינוי מעשה ולכן בטל ממנה שם כלי.
 כתב הט"ז (ס"ק ג) שחלון או דלת שאינם יכולים לעמוד בלא צירים של ברזל – אינם חוצצים .והש"ךבנקה"כ חלק עליו וכתב שכיון שהצירים מחוברים בדלת – נחשבים כקרקע ולכן לא מקבלים טומאה ולא
נחשבים כסתימת עראי.
 כתבו הש"ך (ס"ק ב) והט"ז (ס"ק א) שהסריגות שבחלונות חוצצים אף על פי שיש ביניהם אויר ,כיון שאיןבאף אחד פותח טפח ,ואינם מצטרפים יחד להשלים לשיעור פותח טפח .וסבכה של ברזל אינה חוצצת כיון
שמקבלת טומאה (ט"ז ס"ק ג) ,אלא אם כן מחוברת לכותל ,ואז אינה מקבלת טומאה (ש"ך בנקה"כ).
 כתב הרוקח (מובא בבאה"ט ס"ק א) שאשת כהן מעוברת מותרת להיכנס באוהל המת משום ספק ספיקא –ספק שמא נפל ,ספק שמא נקבה .וברדב"ז הסביר שלמרות שמדובר בטהרה בלועה שממילא אינה נטמאת –
כאן מדובר במקרה שכבר צריכה ממש ללדת ויש חשש שמא יוציא הולד את ראשו.

סעיף ב
אומרת המשנה באהלות (י ,ה):
אין בארובות (שבין הבית לעליה) פותח טפח  -טומאה בבית כנגד ארובות  -טהור ,טומאה כנגד
ארובות הבית טהור.
וכן הביא הרא"ש וכתב שבמקרה זה מותר לכהן להיכנס לבית אך לא לעליה כיון שהטומאה עולה לעליה אך
לא חוזרת ויורדת כיון שאין פותח טפח ,וכן פסקו הטור והשו"ע .ודייק מזה הש"ך (ס"ק ד) שבמקרה שיש
מת בבית בחדר ואין מעליו אוהל – אין לכהן להיות בכל הבית ,והקולא הנ"ל היא רק במקרה שיש מעל המת
פתח קטן מפותח טפח.

סעיף ג
כתב הרא"ש שני בתים זה לפנים מזה וטומאה בפנימי ואין טומאה בחיצון – מותר לכהן לעמוד בבית הפנימי
אצל הטומאה ואסור בחיצון .וכגון שני חדרים הפנימיים הפתוחים לבית ובכל אחד חצי זית מהמת
ודלתותיהן נעולים וכהן באחד מהם – טהור ,כיון שבחדר יש רק חצי זית ,ואסור להיכנס לבית כיון שסוף
טומאה לצאת ונחשב כאילו שני חצאי הזיתים מונחים בבית .ואם נפתחו הדלתות – גם החדרים טמאים .וכן
פסקו הטור והשו"ע.

סימן שע"א

אבלות

סעיף ד
אומרת המשנה באהלות (יד,ד):
זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח שלש אצבעות (כלומר מול הפתח יש בליטה קטנה מטפח =
ארבע אצבעות)  -טומאה בבית כלים שתחתיו טמאים (כיון שהחלק שמול הפתח נחשב כחלק מהפתח
ומשם מתפשטת הטומאה לאורך כל הזיז) .טומאה תחתיו  -ר' אליעזר מטמא את הבית (כיון
שהחלק שמול הבית נחשב כחלק מהבית) ,ורבי יהושע מטהר (כיון שדרך טומאה לצאת ואין דרכה
להיכנס) .וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה.
וכן הביא הרי"ף ופסק כר' יהושע ,ולכן אם טומאה תחת הזיז – מותר לכהן להיכנס לתוך הבית.
וכתב הרא"ש שזה דווקא במקרה שכל פתחי הבית נעולים ,אך אם הדלת פתוחה – טומאה נכנסת מן הכניסה
לתוך הבית ,ואם נפתחה דלת או חלון שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים ודלת החצר נעולה – אין הטומאה
יוצאת תחת הזיזים והאכסדרות.
וכן הדין כשיש כמה זיזים בולטים מעל כמה בתים – טומאה באחד מהבתים – כל הבתים שדלתותיהם
פתוחות טמאים ,כי הטומאה מתפשטת ונכנסת דרך הפתח .וכן פסקו הטור והשו"ע.
וכתב הדרישה שעל פי הנ"ל ,אם הטומאה באחד הבתים אך דעת הכהנים לסגור פתח בתיהם וחלונותיהם
ולא לצאת עד אחר הוצאת המת – אין צריכים לצאת מבתיהם ,וכן אם כהן בתוך בית סגור ונודע לו שיש
טומאה בחוץ – אסור לו לצאת עד אחר שיוציאו המת כיון שברגע שיפתח הפתח – הטומאה תיכנס.
 כתב בתרוה"ד (כד) שיש כהנים המחמירים שלא לצאת בשערי החצרות והעיר ושער בית הקברות עד שעברהמת מחוץ להם כיון שסוף טומאה לצאת דרכם .והביא גם שיש מתירים ,וסיים שמכל מקום אין להחמיר
במקום שנהגו להקל ,וכן הביאו הב"י והרמ"א.
 כתב הרמ"א ששני גגות שאינם נוגעים זה בזה ,אף על פי שיש ביניהם פחות משלושה טפחים – לא נחשביםמחוברים לענין טומאה כיון שלא אומרים לבוד להחמיר .ואם היה אחד מעל השני ,אף על פי שאינם נוגעים –
נחשבים כמחוברים.
 הביא הרמ"א בשם מהרי"ל (שו"ת סה) שאין הכהנים יכולים לכוף לקרובי המת שיוציאו המת ממקומוכדי שהם יוכלו להיכנס לביתם ,אלא אם כן מדובר במקום שכך המנהג להוציא את כל המתים מביתם.
והב"ח כתב שאם מדובר בנפל – כופים אותם .אך הט"ז (ס"ק יא) כתב שאף בזה אין יכול לכופו.

סעיף ה
אומרת הגמרא בסוטה (מ"ד ע"א):
מת תופס ארבע אמות לטומאה .ותנא תונא :חצר הקבר ,העומד בתוכה  -טהור ,והוא שיהו בה ארבע
אמות ,דברי בית שמאי .בית הלל אומרים :ארבעה טפחים.
במה דברים אמורים  -שפתחה מלמעלה ,אבל פתחה מן הצד  -דברי הכל ארבע אמות; כלפי לייא?
אדרבה ,מן הצד מידריד ונפיק ,מלמעלה אי אפשר דלא מאהיל! אלא ,במה דברים אמורים  -שפתחה
מן הצד ,אבל פתחה מלמעלה  -ארבע אמות.
והני מילי חצר הקבר ,דמסיימא מחיצתא ,אבל מת בעלמא  -תפיס.
כתב הרא"ש בשם ר' יונתן שאם יש גדר גבוהה עשרה טפחים בינו לבין המת – לא גזרו רבנן .וכן אחרי
שהמת נקבר – לא תופס ארבע אמות ומספיק ציון משהו .ודחה הרא"ש את דבריו וכתב שאף מהקבר צריך
להרחיק ארבע אמות ,ואם יש לו מחיצות – מספיק להרחיק ארבעה טפחים .וכן פסקו הטור והשו"ע.
והרמ"א הוסיף בשם הרשב"א (שו"ת א ,קלו) שמותר לכהן לעמוד ליד בית שיש בו מת ולגעת בקירותיו,
ובלבד שלא יהא משהו שמאהיל עליו.

סעיף ו
כתבו המרדכי והגהמ"י בשם מהר"ם שמת המונח בספינה – אם היא קטנה שמתנדנדת כשדורכים בה –
אסור לכהן להיכנס לתוכה כיון שאי אפשר שלא יסיט הטומאה .ואם היא גדולה שאינה רועדת כשדורכים בה
– מותר ,ובלבד שלא יתקרב ארבע אמות למת .והרב משה הכהן ור' יצחק בר משה התירו בין בקטנה ובין
בגדולה .ולמעשה הרשב"א פסק לאסור ,וכן פסק השו"ע.

סימן שע"ב

אבלות
סימן שע"ב – היתר טומאה במקום מצוה ודין קברי עכו"ם

סעיף א – טומאה במקום מצוה
אומרת הגמרא בעבודה זרה (י"ג ע"א):
והא תניא :הולכין ליריד של עובדי כוכבים ,ולוקחין מהם בהמה עבדים ושפחות ,בתים ושדות
וכרמים ,וכותב ומעלה בערכאות שלהן ,מפני שהוא כמציל מידם.
ואם היה כהן  -מטמא בחוצה לארץ לדון ולערער עמהם; וכשם שמטמא בחוצה לארץ ,כך מטמא
בבית הקברות .בבית הקברות סלקא דעתך? טומאה דאורייתא היא! אלא בית הפרס דרבנן .ומטמא
ללמוד תורה ולישא אשה ,א"ר יהודה :אימתי? בזמן שאין מוצא ללמוד ,אבל בזמן שמוצא ללמוד -
אינו מטמא; רבי יוסי אומר :אפילו בזמן שמוצא ללמוד  -יטמא ,לפי שאין אדם זוכה ללמוד מכל,
א"ר יוסי :מעשה ביוסף הכהן שהלך אחר רבו לצידן ללמוד תורה; ואמר רבי יוחנן :הלכה כרבי יוסי.
וכן פסקו הרי"ף ,הרא"ש ,הטור והשו"ע .והביא הב"י בשם הרמב"ן שמדגיש שרק טומאה מדרבנן נדחית
מפני הכהן אך לא טומאה דאורייתא.
 תוספות כתבו שדווקא כשהולך לחו"ל על דעת לחזור לארץ ישראל ,וכן דווקא במצוות הנ"ל אך לא לצורךמצוות אחרות .ובשאילתות כתב שכל שכן לשאר מצוות שמותר לצאת ולהיטמא בשבילן בארץ העמים.
 אומרת הגמרא בברכות (י"ט ע"ב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:קבר ו את המת וחזרו ,ולפניהם שתי דרכים ,אחת טהורה ואחת טמאה ,בא בטהורה  -באין עמו
בטהורה ,בא בטמאה  -באין עמו בטמאה ,משום כבודו .אמאי? לימא :אין חכמה ואין תבונה לנגד
ה' .תרגמה רבי אבא בבית הפרס דרבנן.
 עוד הביא הטור את דברי הגמרא בברכות שם שהיו מדלגים על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראלואף לקראת מלכי אומה"ע .וכתבו התוספות שדין זה דווקא בימיהם שהיו קוברים בארונות שיש בהם חלל
טפח וראשו פתוח ,ולכן מדאורייתא חוצצים בפני הטומאה ורק מדרבנן גזרו עליהם .אך בקברים שכולם
סתומים ,אפילו יש בהם חלל טפח ,כל שכנגדם טמא מדאורייתא ולכן אסור לכהן להיטמא להם.
 הרמב"ם (ג ,יד) הוסיף על פי הגמרא הנ"ל בע"ז שאף מותר לכהן להיטמא בטומאה מדרבנן בשביל לדון עםהגויים ולערער עמהם מפני שהוא כמציל מידם וכן כל כיוצא בזה ,וכן פסק השו"ע.
 כתב בתרוה"ד (רפה ,והביאו הב"י בסימן שע"א) שכהן השוכב על מיטתו ופשט בגדיו ופתאום קראו לוואמרו לו שיש מת באוהל – האם צריך לקפוץ ולצאת מהאוהל מיד אף כשהוא ערום כדי שלא ישהה בטומאה
או שמשום כבוד הבריות יכול להישאר וללבוש מקצת בגדים ואז יצא ,והשיב שכבוד הבריות לא דוחה איסור
דאורייתא של שיהוי בטומאת אוהל המת .אך מכל מקום טוב יותר שאלו הקוראים לכהן יגידו לו בעדינות
שיצא אליהם ורק אחרי שיתלבש יגידו לו שיש שם טומאת מת ,ודרך זו מותרת משום כבוד הבריות.
ובמהרי"ל כתב שכהן שישן ומת עימו באוהל – צריכים להקיצו ולהגיד לו שיצא.
והביאם הרמ"א והוסיף שאם הוא בבית הפרס או בארץ העמים שטומאתם מדרבנן – יתלבש תחילה מפני
כבוד הבריות .וכן הש"ך (ס"ק ב) הוסיף שאם הטומאה בבית הסמוך לו ,טומאתו מדרבנן וגם שם יתלבש
תחילה ויצא .ובפת"ש (ס"ק ד) כתב שאם הכהן נכנס לבית קודם שהיה בו מת ,כיון שנכנס בהיתר ,אף אם
אחר כך מת שם מישהו פתאום – יתלבש ואחר כך יצא משום כבוד הבריות ,כיון שנכנס בהיתר השהיה שלו
אחר כך נחשבת כשב ואל תעשה ,ולכן יש להקל.

סעיף ב – קברי עכו"ם
אומרת הגמרא ביבמות (ס"א ע"א):
תניא ,וכן היה ר"ש בן יוחאי אומר קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל ,שנאמר ואתן צאני צאן
מרעיתי אדם אתם ,אתם קרויין אדם ,ואין העובדי כוכבים קרויין אדם.
ובגמרא בבבא מציעא (קי"ד ע"א) מסופר על רבה בר אבהו שמצא לאליהו בבית הקברות של עכו"ם ואמר לו
אליהו שמותר לו להיות שם למרות שהוא כהן ,כמו שאמר רשב"י.
הרמב"ם (ג ,ג) ,היראים והגהמ"י פסקו להלכה כדברי רשב"י – גויים אינם מטמאים באוהל אלא רק במגע
ובמשא .אך התוספות כתבו שאליהו רק דחה את רבה בר אבהו ולא נתכוון לפסוק כרשב"י .והרא"ש כתב
שראה למהר"ם שמיחה בכהנים מלילך עליהם ,והמחמיר תע"ב ,וכן פסק השו"ע – להחמיר.
 כתב הרשב"א (שו"ת א ,קצד) שמשומד לעבודה זרה מטמא באוהל כישראל ,והביאוהו הב"י והרמ"א .ועודכתב הרשב"א (שם פג) שקבר שנמצא בשכונת ישראל סמוך לבית יהודי ולא נודע אם ישראל או גוי ,ורוב
אנשי העיר גויים – ספיקו טהור דכל דפריש מרובא פריש.

סימן שע"ב
אבלות
 כתב הדגמ"ר שלדעת הראב"ד במקום שכבר טמא – אינו מוזהר עוד על הטומאה ,ואם כן כהנים בזמן הזהאינם מוזהרים על הטומאה ,ולמרות שלא קיי"ל כראב"ד אפשר לסמוך עליו להקל במת גוי .ואחר כך דחה
הדגמ"ר סברה זו .והביאו הפת"ש (ס"ק ט) והביא גם בשם החת"ס שכתב שבמקום ספק סכנה אפשר לסמוך
על הראב"ד הנ"ל.

סימן שע"ג

אבלות
סימן שע"ג – איזה כהן מוזהר על הטומאה ולאיזה מתים מטמא ועד מתי מטמא

סעיף א – דין קטנים
אומרת הגמרא ביבמות (קי"ד ע"א):
ת"ש :אמור ...ואמרת  -להזהיר גדולים על הקטנים; מאי לאו דאמר להו לא תיטמו! לא ,דלא ליטמו
להו בידים.
כלומר כשם שהכהן מוזהר שלא להיטמא ,כך הוא צריך להזהיר את הקטנים שלא יטמאו .וכן פסקו הטור
והשו"ע .והרמב"ם (ג ,יב) כתב שמוזהרים דווקא שלא לטמאתם בידים ,אבל אם בא להיטמא בעצמו – אין
בית דין מצווין להפרישו ,אלא שאביו מצווה לחנכו בקדושה .וביאר הרמ"א בדרכ"מ (ס"ק א) שגדולים –
הכוונה לבית דין ולאו דווקא לכהנים גדולים ממש .והטור חלק על הרמב"ם וכתב שכן צריכים להפרישו.
 והביאו האחרונים בשם האגודה שתינוק הישן באוהל המת אין צריכים להקיצו ולהוציאו ,אך מפני החינוךטוב לעשות כך.

סעיף ב – מי מוזהר על הטומאה
דורשת הספרא על הפסוק בפרשת אמור (ויקרא כ"א):
ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו ,בני אהרן אין
מיטמים למתים ,מיטמות הן בנות אהרן למתים .בני אהרן יכול חללים תלמוד לומר הכהנים יצאו
חללים ,ומנין לרבות בעלי מומין ת"ל בני אהרן.
וכן פסקו הטור והשו"ע – דווקא כהן כשר ,ואפילו בעל מום ,מוזהר על הטומאה .אבל חלל וכהנת מותרים
להיטמא.

סעיף ג
אומרת הגמרא בזבחים (ק' ע"א) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
דתניא :לה יטמא  -מצוה ,לא רצה  -מטמאין אותו על כרחו ,ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב
הפסח ולא רצה ליטמא ,ונמנו אחיו הכהנים וטימאוהו בעל כרחו.
והרמב"ם (ב ,ו) כתב שכיון שכהנת אינה מוזהרת על הטומאה – אין הנשים מצוות להיטמא לקרובים.
והרא"ש דחה דבריו וכתב שגם האישה מצווה להיטמאות לקרובים כמו האיש.

סעיף ד
אומרת הגמרא ביבמות (כ"ב ע"ב):
כי אם לשארו הקרוב אליו ,ואמר מר :שארו  -זו אשתו ,וכתיב :לא יטמא בעל בעמיו להחלו ,יש בעל
שמטמא ,ויש בעל שאין מטמא ,הא כיצד? מטמא הוא לאשתו כשרה ואין מטמא לאשתו פסולה.
ובתורת כהנים תניא" :כי אם לשארו – אין שארו אלא אשתו ,הקרוב – ולא הארוסה ,אליו – ולא הגרושה".
וכן פסקו הטור והשו"ע – אשתו נשואה שהיא כשרה מיטמא לה ,אבל לא לפסולה ,גרושה או ארוסה .וכן
היא לא אוננת ולא מיטמאה לו.
 עוד דרשו בתורת כהנים שמיטמא לאימו ,ואפילו נתחללה ,וכן פסקו הרמב"ם ,הטור והשו"ע. עוד בגמרא ביבמות שם – מיטמא לבנו ובתו ,אפילו הפסולים ,חוץ מבנו ובתו משפחה ונכרית .ובתורתכהנים דרשו דווקא כשהם בני קיימא ולא כשהם נפלים .ופסקו הרמב"ן והרא"ש שכהן מיטמא לקטן רק אם
שהה שלושים יום שלמים ומת ביום שלושים או במקרה שקים ליה שכלו לו חדשיו ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 עוד בתורת כהנים – מיטמא לאחיו ולאחותו מאביו ,ואפילו פסולים ,אך לא לאחיו ולאחותו מן האם. עוד בגמרא ביבמות (ס ' ע"א) נחלקו לגבי אחותו הארוסה ,מפותה ומוכת עץ ,והלכה שאינו מיטמא לאחותוהארוסה ,אפילו היא ארוסה לכהן ,ולא לאנוסה ומפותה .אבל מיטמא הוא לארוסה שנתגרשה ,בוגרת ומוכת
עץ.
 כתב הרשב"א (שו"ת ג ,רנב) ששומרת יבם דינה כאישה ,כיון שאם מתה יורש אותה ,ולכן מיטמא לה,ואפילו אם כתב בכתובתה שאם תמות בלא בנים תחזור כתובתה לעצמה .וכן פסק השו"ע.

סימן שע"ג

אבלות

סעיף ה – ו
תניא באבל רבתי (ד ,ז):
עד מתי מטמא להם ,רבי מאיר אומר כל אותו היום ,רבי שמעון אומר עד שלשה ימים ,רבי יהודה
אומר משום רבי טרפון עד שיסתום הגולל.
וכתב הרמב"ן שהלכה כר' יהודה ,וכל זמן שלא נסתם הגולל – מיטמא ונוגע במת שלו ,בין לצורך ובין שלא
לצורך .וכן פסקו הרא"ש והטור .ובתרוה"ד הביא בשם התוספות שמותר להיטמא רק לצורך קבורה או
להביא לו ארון ותכריכים וכד' ,ולכן נכון להחמיר .ובשו"ע הביא בסתם את דעת הרמב"ן ובשם י"א את דעת
תרוה"ד .והרמ"א הביא דבריו של תרוה"ד ומסקנתו שנכון להחמיר.
 אינו מיטמא אלא עד שיסתם הגולל .וכתב הרשב"א (שו"ת א ,רצב) שכהן הקובר את מתו על דעת לפנותו –מיטמא לו עד שיסתם הגולל השני .אבל כשנקבר על דעת שלא לפנותו – לא יטמא לו משיסתם הגולל.
והביאוהו הב"י והרמ"א.

סעיף ז
אומרת הגמרא בנזיר (מ"ב ע"ב):
דאמר רב הונא :נזיר שהיה עומד בבית הקברות ,והושיטו לו מתו ומת אחר ונגע בו – חייב ...ותיקשי
לך מתניתין דתנן :היה מיטמא למתים כל היום  -אינו חייב אלא אחת ,אמרו לו אל תטמא אל
תטמא  -חייב על כל אחת ואחת; ואמאי? הא מיטמא וקאים! אלא קשיא אהדדי! לא קשיא :כאן
בחיבורין ,כאן שלא בחיבורין.
כלומר כל עוד נוגע במתו ונוגע גם במת אחר – פטור ,אך ברגע שפירש ממתו – חייב אם נגע במת אחר כיון
שמוסיף טומאה על טומאתו – שכשפירש מן המת  -הנוגע בו נעשה ראשון לטומאה ,ואם נוגע שוב במת –
הנוגע בו נעשה אב הטומאה.
וכן באבל רבתי (ד ,י):
היה עומד וקובר את מתו ,עד שהוא עומד בתוך הקבר מקבל מאחרים וקובר ,פירש הרי זה לא
יטמא .נטמא בו ביום ,רבי טרפון אומר חייב ורבי עקיבא אומר פטור .נטמא לאחר אותו יום ,הכל
מודים שהוא חייב ,מפני שהוא סותר יום אחד.
ופסקו הרמב"ם ,הרמב"ן והרא"ש כר' טרפון ,ולכן אין לכהנים להיכנס לבית הקברות לקבור מתי מצוה
שלהם ,שאפילו היה תפוס בהן בכניסה ובחיבורין שמותר לכהן להיטמא לאחרים ,כשהוא פורש מהם לאחר
קבורה נמצא מטמא לאחרים ואסור .לפיכך משפחות כהונה עושים שכונת קברות שלהם בסוף בית הקברות,
וכל שמת לו מת קוברו בסוף השכונה כדי שלא יכנס לבית הקברות ולא יטמא ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
ור"ת פסק כר' עקיבא ומותר לכהן להכניס מתו לבית הקברות לקברו – אך הוא דעת יחיד .אמנם הב"ח
הביא בשם או"ז ,מרדכי והגהמ"י שכתבו שלא יכנס לבית הקברות אם אי אפשר לו לצאת מן הקברות שלא
יאהיל על הקברות ,ולכאורה משמע מדבריהם שאם יכול בחזרתו ללכת בין הקברים בלי שיאהיל עליהם –
מותר ,וכן הבין שפסק הרמ"א .והב"ח עצמו פסק לחומרה.

סעיף ח
דרשו בתורת כהנים (פרשת אמור טז) :כהן שפירשו אבותיו מדרכי הציבור כגון המינים והמסורות – אינו
מיטמא להם .וכן פסקו הרי"ף והרא"ש .והרמב"ם (ב ,ח) הוסיף שאינו מיטמא להרוגי בי"ד ולא למי שמאבד
עצמו לדעת .והכלל – כל שמתאבל עליו מיטמא לו ,ולהיפך .וכן בתורת כהנים (שם יג) אינו מיטמא לספק,
כגון שנתערב ולדה בולד שפחתה או ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון ,וכן פסקו הראשונים ,וכן
פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ט
כתב הרי"ף שאינו מיטמא על איברים אלא רק כשהמת שלם ,אבל מיטמא על עצם כשעורה מאביו .ודחו
הרמב"ם ,הרמב"ן והרא"ש את דבריו ופסקו שאם חסר ממנו כלשהוא – אינו מיטמא להם .והוסיף הרמב"ם
שאף המלקט עצמות אביו אינו מיטמא להם אף שהשדרה קיימת ,וכן לשאר הקרובים ,אלא מיטמא רק
כשהוא שלם ולא חסר .וכן פסקו הטור והשו"ע.
 כתב הרמב"ן שדווקא אם נחסר לאחר מיתה ,אבל אם נחתך ממנו איבר וכד' לפני שמת – לכאורה נחשבכשלם .ולא הכריע בזה .והרא"ש כתב בשם הרמב"ן שאכן הכריע בזה שנחשב כשלם .ואף השו"ע הביא
דבריו רק בשם יש מי שאומר.
 כתב הכלבו בשם ר' שמואל מאיורא שאסור לכהן להיטמא לקרובו הרוג כיון שנחשב כחסר ,וכן הביאוהב"י והרמ"א.

סימן שע"ד

אבלות
סימן שע"ד – טומאת כהן למת מצוה לנשיא ולרבו ועל איזה מת מתאבלין

סעיף א
אומרת הגמרא בברכות (י"ט ע"ב):
תא שמע :ולאחתו מה תלמוד לומר? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו
מת ,יכול יחזור ויטמא  -אמרת לא יטמא .יכול כשם שאינו מטמא להם כך אינו מטמא למת מצוה,
תלמוד לומר :ולאחותו  -לאחותו הוא דאינו מטמא ,אבל מטמא הוא למת מצוה.
וכן פסקו הטור והשו"ע – כשם שמיטמא לקרובים כך מיטמא למת מצוה.

סעיף ב
תניא באבל רבתי" :לעולם אינו מת מצוה עד שימצאו ראשו ורובו ,ר' יהודה אומר השדרה והגולגולת הן
רובו" .וכתב הרמב"ן שר' יהודה לא חולק אלא מפרש את דברי ת"ק .ובירושלמי (נזיר ז ,א) תני ר' יוסי קמיה
ר' יוחנן כשם שאדם מיטמא על מת מצוה כך אדם מיטמא על אבר מת מצוה ,ומסקנת הגמרא שם שאף
כשנמצא ראשו ורובו וקברו חוץ מאבר אחד שבו – חוזר להיטמא בשביל אותו אבר .ובזה חמור מת מצוה
משאר קרובים – שאינו מיטמא להם אלא אם כן היו שלמים ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ג
הגמרא ביבמות (פ"ט ע"ב) מגדירה מת מצוה :כל שאין לו קוברים .קורא ואחרים עונים אותו – אין זה מת
מצוה .ובירושלמי (נזיר ז ,א):
אי זהו מת מצוה כל שהוא צווח ואין בני העיר באים באו בני העיר הרי זה מושך את ידו עד היכן עד
כדי נושאי המיטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן בשאינן צריכין לו אבל אם היו צריכין לו לא בדא
בשאינן מכירין אותו אבל אם היו מכירין אותו לא בדא בשאין כבודו אבל אם היה כבודו אכן לא
בדא והנשיא כבודו לכן ומהו שיטמא כהן לכבוד הנשיא כד דמך רבי יודן נשייא אכריז רבי ינאי ואמר
אין כהונה היום.
ר' ירוחם הסביר שמת מצוה הוא כל שקורא ישראלים כשהוא חי ואינם מיטפלים לו ,וי"א מי שקורא
לקרוביו ואינם מיטפלים לו .והרמב"ן והרא"ש פירשו שמת מצוה הוא כשמוצאו בדרך ואין לו קוברים
ובמקום שמצאו אינו יכול לקרוא לישראל אחר שיטפל בו – אסור לו לזוז משם ולהניח את המת ,אפילו
בשביל ללכת לעיר להביא קוברים אחרים ,אלא יטמא בעצמו ויקברנו .ואם היו ישראל קרובים למקום המת
וקורא להם והם שומעים – אין זה נחשב מת מצוה ואסור לכהן להיטמא לו ,אלא האחרים באים וקוברים
אותו .ואם יש למת אנשים כל צרכו שמטפלים בו – לא יטמא לו .וכן פסקו הטור והשו"ע.
והוסיף הרמ"א בשם נמוק"י והריטב"א שאף אם היה מוצא אנשים שמוכנים לקבור רק בשכר – אינו חייב
לשלם להם ומותר לו להיטמא למת.
עוד הביאו הב"י והרמ"א בשם הרשב"א שמת הנמצא ולא ידוע אם הוא יהודי או גוי – הולכים אחר רוב
הנמצאים שם ,אלא במצבים שבהם אומרים כל קבוע כמחצה על מחצה דמי.

סעיף ד
אומרת הגמרא במועד קטן (כ' ע"ב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
תנו רבנן :כל האמור בפרשת כהנים ,שכהן מיטמא להן  -אבל מתאבל עליהן ,ואלו הן :אשתו ,אביו,
ואמו ,אחיו ,ואחותו ,בנו ,ובתו .הוסיפו עליהן אחיו ואחותו הבתולה מאמו ,ואחותו נשואה בין
מאביו בין מאמו .וכשם שמתאבל עליהם  -כך מתאבל על שניים שלהם ,דברי רבי עקיבא.
רבי שמעון בן אלעזר אומר :אינו מתאבל אלא על בן בנו ועל אבי אביו.
וחכמים אומרים :כל שמתאבל עליו  -מתאבל עמו.
חכמים היינו תנא קמא!  -איכא בינייהו עמו בבית .כי הא דאמר ליה רב לחייא בריה ,וכן אמר ליה
רב הונא לרבה בריה :באפה  -נהוג אבלותא ,בלא אפה  -לא תינהוג אבלותא.
עוד כתבו הרמב"ן והרא"ש שכשם שהוא מתאבל על אשתו – כך היא מתאבלת עליו .ודווקא אשתו כשרה
ונשואה אבל לא פסולה או ארוסה .אבל בנו ובתו ואחיו ואחותו אפילו הם פסולים מתאבל עליהם ,מלבד אם
הם משפחה או נכרית .וכן פסקו הטור והשו"ע.

אבלות
 -אומרת הברייתא במסכת שמחות (ד ,ג  -ד):

סימן שע"ד

אשתו ארוסה לא מתאבל ולא אונן ולא מטמא לה ,גרושה אף על פי שיש לו בנים הימנה לא מתאבל
ולא אונן ולא מטמא.
אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מתאבל ואונן ולא מטמא.
כך הגרסה שלפנינו .אך המרדכי כתב על פי גרסה שהיתה לפניו שעל כל הנ"ל מתאבל עליהן ולא מיטמא להן.
והביאו הב"י ותמה מדוע דחו הרמב"ן והרא"ש ברייתא זו ,אולי משום שלא הובאה בגמרא .ולא הביא את
דברי המרדכי בשו"ע.

סעיף ה
כתב הרמב"ם (ב ,ג) שמי שנתגייר הוא ובניו או נשתחרר הוא ואמו אין מתאבלין זה על זה .וכן פסקו הטור
והשו"ע .והביא הב"י בשם המרדכי שגר שנתגייר עם אימו ,הורה ר"י להתאבל עליה כיון שאבלות יום
ראשון מדאורייתא .והרמ"א פסק שכיון שאבלות יום ראשון מדרבנן – גר אינו מתאבל על אימו.

סעיף ו
אומרת הגמרא במועד קטן (כ' ע"ב) שכל מי שמתאבל עליו מתאבל עימו אם מת לו מת .ודווקא בפניו ,אבל
אם אינו בפניו אין צריך לנהוג אבלות  ,חוץ מאשתו ,שאף על פי שמתאבל עליה – אינו מתאבל עימה אלא
כשמת אביה או אמה משום כבוד חמיו וחמותו .אבל בשאר קרובים אינו מתאבל עימה .ומכל מקום אינו יכול
לכופה להתקשט אבל יכולה למזוג לו את הכוס ולהציע המיטה ולרחוץ פניו ,ידיו ורגליו .וכן פסקו הטור
והשו"ע.
וכתב הרמב"ם (ב ,ה) שאף האישה אינה מתאבלת עם הבעל אלא כשמת חמיה או חמותה אך לא שאר
קרובים ,וכן פסק השו"ע .אך הרמב"ן כתב שמתאבלת על כל הקרובים שמתאבל עליהם בעלה ,וכן הבין
הטור בדעת הרא"ש.
 כתב הרשב"א (שו"ת א ,קלח) ששמעון המתאבל עם ראובן אחיו ,אין בני שמעון צריכים להתאבל עםאביהם שהרי אינו מתאבל מחמת אבלו אלא מחמת אחיו .והביאוהו הב"י והדרכ"מ.
 כתב הרמב"ן שהאבלות שנוהג עם מי שמתאבל עימו היא אבלות גמורה בחליצת מנעל וסנדל ועטיפת הראשומתעסקים בו בהבראה וכל שאר דיני אבלות ,וכן נוהג דין שלושים בגיהוץ ותספורת ,ולא כמו שנוהגים
עכשיו כשנכנס לבית חולץ וכשיוצא לשוק נועל והאבל מכיר בו שיוצא לשוק כשאר כל אדם ,אלא נוהג אבלות
גמורה וכן אינו מסתפר בבית אחר ואינו מגהץ ,ולא התירו אלא דברים שבצנעא בתוך ביתו שאינו נוהג אלא
לעצמו ,וכן בעיר אחרת אינו נוהג כלל.
והרא"ש כתב שנהגו להקל באבלות של המתאבלים עמהם ,וסומכים על זה שאינו אלא בשביל כבוד האבל,
ואם רצה ה אבל למחול על כבודו אין צורך להתאבל עימו ,והאידנא כל האבלים נוהגים למחול על כבודם ולכן
נהגו להקל ,וכן כתב הרמב"ן למסקנה .ובהגהמ"י הוסיף שמי שמתאבל עמהם אינו אלא מן המתמיהים
ןאינו כמכבד את האבלים אלא כלועג להם .וכן הביאו הב"י והרמ"א.
עוד הוסיף הרמ"א שמכל מקום נהגו שכל קרובי המת הפסולים לו לעדות מראים קצת אבלות בעצמן בשבוע
הראשון ,דהיינו עד לאחר שבת הראשונה ,שאינם רוחצים ואין משנים בגדיהם כמו בשאר שבת .והב"ח
הוסיף שלא יכנסו לסעודה ,ואפילו סעודת מצוה ,עד מוצ"ש .והש"ך והט"ז הוסיפו בשם משאת בנימין שיש
להחמיר שלא לחוף הראש בחמין אותו ערב שבת .וסיים הש"ך (ס"ק ז) שנראה שהולכים בדברים אלו אחר
המנהג.
 עוד הביא הרמ"א בשם תרוה"ד שכל הנ"ל הוא בשמועה קרובה או שהיה אצל המיתה .אבל בשמועהרחוקה אין לאבלות זו מקום כלל .ובשם הרא"ש כתב שמי שרוצה להחמיר על עצמו ולהתאבל על מי שאינו
צריך או לללבוש שחורים על קרובו – אין מוחים בידו.

סעיף ז
כתבו הרמב"ם (ב ,ה) והרמב"ן שאין מתאבלים עם הקרובים שמתאבלים עמהם אלא כשמתאבלים על
קורבה דשאר ,כגון בנו ואחיו שמתאבלים על בן או בת שלהם ,אבל על קורבה של קידושין ,כגון שמתה אשת
בנו או אשת אחיו או בעל בתו או בעל אחותו – אינו מתאבל עמהן ,וכן פסק השו"ע .והטור הביא שהרא"ש
לא נהג כך .והרמב"ן כתב בשם מקצת חכמי הצרפתים שלא אמרו להתאבל עם מי שמתאבל עליו אלא
כשהמת קרוב אליו ,אבל אחיו מאביו שמתאבל על אחיו מאמו שאינו קרוב לו כלל – אינו נוהג שום אבלות.

סימן שע"ד

אבלות

סעיף ח
אומרת הגמרא בשבת (קל"ה ע"ב):
תניא ,רבן שמעון בן גמליאל אומר :כל ששהה שלשים יום באדם  -אינו נפל ,שנאמר ופדויו מבן חדש
תפדה .שמנת ימים בבהמה אינו נפל ,שנאמר ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן וגו' - .הא לא שהה -
ספיקא הוי.
ונפסקה בגמרא הלכה כרשב"ג ,ומכאן דייקו הרי"ף והרא"ש שלגבי אבלות דרבנן – ספיקא לקולא ,ולכן
תינוק כל שלושים יום ויום שלושים בכלל – אין מתאבלים עליו .והוסיף הרמב"ן שאפילו אם גמרו שערו
וצפרניו .ומשם ואיך מתאבלים עליו ,וכן פסק השו"ע .והטור הוסיף שאין צריך לומר שאין עומדים עליו
בשורה ואין אומרים עליו תנחומי אבלים וברכת אבלים.
 כתבו הרמב"ן והגהמ"י שמיום שלושים ואילך מתאבלים עליו אפילו אם נולד לשמונה חדשים ,וכן פסקהטור .אבל הרמב"ם (א ,ח) כתב שבן שמונה אין מתאבלים עליו ,וכן פסק השו"ע.
 אומרת הגמרא בשבת קל"ו ע"א שאם קים ליה שכלו לו חדשיו – מתאבלים עליו אפילו מת ביום שנולד ,וכןפסק הטור .ובהגהמ"י בשם רש"י פירש שדבר זה קים לן רק במקרה שלא שימשה עם בעלה כל ימי עיבורה,
וכן פסק השו"ע.
 כתבו התוספות ביבמות שספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון – שניהם מתאבלים עליו .וכן הביאוהב"י והרמ"א .והאו"ז כתב שדווקא האחרון מתאבל עליו.
 כתב הרמב"ם (א ,ח) שבן תשעה שנולד ומת ומי שיצא מרוצץ או מחותך ,אף על פי שכלו לו חדשיו ,הרי זהנפל ואין מתאבלים עליו.

סעיף ט
כתב בהגהת אשר"י בשם או"ז שתאומים שמת אחד מהם תוך שלושים יום והשני עדיין חי לאחר שלושים –
אין מתאבלים עליו כלל אפילו מת בסוף שלושים .וכן הביא הב"י .ובדרכ"מ (ס"ק ח) הביא מדברי האו"ז –
לא אמרינן מדהשני חי ראשון נמי בן קיימא הוי ואין מתאבלין עליו.
בשו"ע כתב "והשני חי ,ומת אחר שלושים יום ."...והבין הלבוש מדבריו שכוונתו שאין מתאבלים על השני
כיון שרואים שגם הוא לא בן קיימא ,אך הב"ח ,הש"ך והט"ז דחו דבריו וכתבו שיש טעות סופר בדברי
השו"ע ויש לומר כמו שהביא בב"י.

סעיף י
לומדת הגמרא בירושלמי ברכות (ג ,א) שמי שרבו מת מוטל לפניו – אינו אוכל בשר ואינו שותה יין כמי שמתו
מוטל לפניו .והבין מזה הרמב"ן שצריך לנהוג על רבו כל דיני האנינות .ומכל מקום נראה שמברך ומזמן ,וכן
פסק השו"ע.
ובגמרא במועד קטן (כ"ד ע"ב) נאמר שאפילו רבו שלימדו חכמה – אינו יושב עליו אלא יום אחד .וכתב
הרמב"ן שמתאבל עליו בחליצת מנעל ושאר דיני אבלות ,וכן פסק השו"ע .ורבינו שמחה כתב שאף צריך
לשנות מקומו בבית הכנסת ,וכן הביאו הב"י והרמ"א.

סעיף יא
כתבו הרמב"ן והראב"ד שנשיא ,אף על פי שעשו אותו כמת מצוה שהכל מיטמאים לו – אין מתאבלים עליו
כלל ,וכן פסקו הטור והשו"ע .והכלבו כתב שהכל אוננים עליו.
 כתב הכלבו שיש מנהג שלא להתאבל על בן ראשון שמת ,אך הוא טעות ,והמנהג הוא רק שלא להתאבל עלבכור לפי שהוא קדוש לה' .והב"י כתב שגם זה מנהג טעות ואין לו על מה שיסמוך .וכן כתב הרמ"א ,אך
הוסיף שמכל מקום נשתרבב משם המנהג שאין האב והאם הולכים אחרי בנם הראשון לבית הקברות .עוד
הביא בשם מהרי"ל שנהגו שלא להתאבל בשעת הדבר משום ביעתותא.

סימן שע"ה

אבלות
סימן שע"ה – אימתי מתחיל האבלות ולמי שמפנין מקבר לקבר

סעיף א – דין סתימת הגולל
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ז ע"א):
תנו רבנן :מאימתי כופין את המטות? משיצא מפתח ביתו ,דברי רבי אליעזר .רבי יהושע אומר:
משיסתם הגולל.
והלכה כר' יהושע .רש"י הסביר ש'גולל' הוא כיסוי הארון של המת ,וכן פסקו המרדכי והאו"ז.
אך ר"ת חלק עליו וכתב ש'גולל' הוא האבן הגדולה שמשימין על הקבר ,וכן פסקו הערוך ור"ח ,וכן הגאונים
והרא"ש פירשו שכל זמן שהארון מגולה אין מונים לו ,עד שינתן בכוך או בקבר ויסתם פיהם באבנים או
בנסרים או בעפר ,אפילו אם משתהים הרבה מליתן עליו האבן או העפר .וכן פסקו הטור והשו"ע (והב"ח
האריך לבאר שיטת רש"י וכתב שהיא עיקר ובעצם אין מחלוקת בין השיטות) .ובפנ"ב (ח' הערה א') כתב
שבימינו חלה האבלות אחרי שממלאים את הגומא עפר כנהוג.
 כתב הרמב"ן שאינו חולץ מנעליו עד שמגיע לביתו ,ונהגו באשכנז שעל אביו ואימו חולץ מנעליו מיד והולךיחף לביתו .והשו"ע כתב שלמעשה עכשיו נוהגים לחלוץ מנעלים מיד לאחר סתימת הגולל.
 כתב הרא"ש (שו"ת כלל כז) שמי שסובר שתחילת האבלות מסתימת הגולל ,אם נסתם והתחיל להתאבלואחר כך נודע לו שלא נסתם – צריך לחזור ולמנות אבלות מחדש ,וכן הביא הרמ"א.

סעיף ב – דין גדול הבית
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ב ע"א):
אמר להו רבא לבני מחוזא :אתון דלא אזליתו בתר ערסא ,מכי מהדריתו אפייכו מבבא דאבולא -
אתחילו מנו.
כתבו הרמב"ם והרמב"ן שדין זה דווקא כשמוליכים את המת מעיר לעיר ,שמיד שמסרוהו לאלו שמוליכים
אותו והחזירו פניהם מן המיטה ,כבר נתייאשו ממנו ונחשב כסתימת הגולל .אבל הקוברים בבית הקברות
הסמוך לעירם ,החוזרים משערי העיר אינם מתאבלים עד שיאמרו להם שנקבר .וכן פסקו הטור והשו"ע.
אמנם בה"ג לא חילק וכתב שמכל מקום מתחילים למנות מיד כשיחזירו פניהם (ובדעת הרא"ש נחלקו –
הטור כתב שהוא פוסק כרמב"ם ורמב"ן ,והב"י כתב שפוסק כבה"ג).
 כתב הטור בשם הירושלמי (מועד קטן ג ,ה) שהנ"ל דווקא כשאין בהם גדול המשפחה .אבל אם יש בהםגדול המשפחה – הכל הולך אחריו ואם נשאר כאן – אלו ואלו מונים משיצא המת ,ואם הולך עם המת – אלו
ואלו מונים משיסתם הגולל .והב"י כתב לפי נוסחה אחרת של הירושלמי שבכל מקרה הולכים לחומרה ,ולכן
גם אם גדול המשפחה כאן – אלו שכאן מונים משיצא המת ואלו ששם מונים משיסתם הגולל ,ואם גדול
המשפחה שם – אלו ואלו מונים משיסתם הגולל ,וכן פסק בשו"ע.
וכתב הש"ך (ס"ק ג) בשם ראב"ן שאם אינו יכול לבא ולהיקבר תוך שלושה ימים – אלו שבבית מונים מיד
ואינם נגררים אחרי גדול הבית ,כיון שלא מסתבר שבמקרה שנקבר במקום רחוק אלו שכאן ישבו ימים רבים
ולא יתחילו אבלותם עד שיקבר.
 כתב הרי"ץ גיאת שגדול המשפחה הוא זה שהבית סומך עליו ונגררים אחריו ,לא שנא אח ולא שנא בן קטן,וכן פסקו הרא"ש והרמב"ן ,הטור והשו"ע .והגהמ"י בשם סמ"ק כתב שקטן – ובלבד שיהיה בן י"ג שנים,
וכן הביא השו"ע.
ובדרכ"מ בשם הרשב"א כתב שכל שמוטל עליו צרכי המת והקבורה – הוא נקרא גדול הבית .והש"ך (ס"ק ד)
כתב בשם הרשב"א שהכוונה למי שמתה אשתו – הוא נקרא גדול הבית.

סעיף ג – פינוי מקבר לקבר
אומרת הגמרא בירושלמי (מועד קטן ג ,ה) וכן כתבו הרמב"ן והרא"ש ,וכן פסקו הטור והשו"ע שבמקום
שמפנים המת מקבר לקבר – אם קברוהו בקבר ראשון על דעת להיות קבור שם עולמית אלא שלאחר מכן
נמלכו לפנותו משם – אין מונים לו אלא משיסתם גולל הראשון ,ואפילו אם פינוהו תוך שבעה ימים.
אבל אם בתחילה קברוהו על דעת לפנותו משם כשיזדמן להם – מתחילים אבלותם מיד ,ואם פינוהו תוך
שבעה ימים חוזרים ומונים משיסתם גולל שני .ואם פינוהו לאחר שבעה ימים – כבר עברה אבלותם ואין
מתאבלים עליו פעם נוספת.
אם מתחילה היה דעתם לפנותו משם תוך שבעה – אין מתחילים למנות עד שיסתם גולל שני.

סימן שע"ה

אבלות

סעיף ד – עיר במצור
כתבו הרא"ש ,המרדכי ור' ירוחם על פי מעשה שאירע כשנפטר ר' קלונימוס הזקן – אם נתנו המת בארון
ונתנוהו בבית אחר לפי שהיתה העיר במצור – מונים לו מיד שבעה ושלושים אף על פי שדעתם לקברו בבית
הקברות אחר המצור .וסתימת הארון הוי כקבורה וחלה עליהם אבלות מיד .וכן פסק השו"ע .והסביר הש"ך
(ס"ק ה) שלמרות שבדרך כלל אבלות מתחילה משיסתם הגולל ,כלומר משנקבר לגמרי – במצור סתימת
הארון כבר נחשבת כקבורה כיון שאם תילכד העיר הם לא יקברוהו במקום אחר.

סעיף ה – הרוגי מלכות
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ב ,ט):
הרוגי מלכות אין מונעין מהן כל דבר ,מאימתי מתחילין להן למנות ,משעה שנתיאשו מלשאול אבל
לא מלגנוב .כל הגונב הרי זה שופך דמים ,ולא כשופך דמים בלבד ,אלא כעובד עבודה זרה ומגלה
עריות ומחלל שבתות.
וביאר הרמב"ן שלמרות שעדיין לא התייאשו מלגנוב את המת מן המלכות ,כיון שנתייאשו מלשאול מהם
לתת להם את המת לקבורה – מאז מתחילים למנות שבעה ושלושים ,כיון דמילתא דלא שכיחא שיוכלו לגנוב
כי הסכנה גדולה וצריכים לברוח ובאים לידי סכנת נפשות וחילול שבת ועבודה זרה (ב"ח ס"ק ו).

סעיף ו – הרגוהו השלטון
נשאלו רב האי ורב שרירא גאון לגבי אחד שהרגוהו השלטון ומשפחתו וקרוביו בעיר אחרת ,ולא ניתן עדיין
לקבורה .מאימתי מונים לו – משעת שמועה או משעה שנתייאשו קרוביו מלשאול?
והשיבו שרק במקרה שלא ידוע בוודאות שנהרג וקרוביו מבררים ומחפשין – אז מונים משעה שנתייאשו ,אבל
במקרה שידעו בוודאות שנהרג – מונים משעת שמועה.
והתוספות ורמב"ן חלקו עליהם וכתבו שבכל מקרה אין מונים אלא משעה שנתייאשו מלשאול ,אף כשידוע
שמת ודאי ,וכן מסקנת הב"י .ולכן כתב בשו"ע שמי שהודיעוהו שהרגו עכו"ם את קרובו בעיר אחרת ונהג
אבלות מיד ואחר כך נודע לו שעדיין לא מת – אותה אבלות לא עלתה לו וחוזר ומונה שוב משיקבר או
משיתייאש מלקברו.

סעיף ז – הנופל למים
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ב ,י):
מי שנפל לים ,או ששטפו נהר ,או שאכלתו חיה רעה ,אין מונעין הימנו כל דבר .מאימתי מתחילין
למנות ,משעה שנתיאשו לבקש .מצאוהו איברים איברים אין מונין עד שימצאו ראשו ורובו ,רבי
יהודה אומר השדרה והגולגולת הרי הן רובו.
כן פסקו הרמב"ם והשו"ע .ודווקא מי שטבע במים שיש להם סוף .אך במים שאין להם סוף – כתב העיטור
בשם הרי"ף שאין היתר לאשתו ,וכיון שהוא בחזקת חי מסתבר שגם אין נוהגים עליו אבלות .והביאו הב"י
וכן כתב בשו"ע שדווקא במי שנפל במים שיש להם סוף וכן פסקו הש"ך והט"ז.
אמנם הפת"ש (ס"ק ג) כתב שנחלקו בזה הראשונים ,ולדעת ר"ש בן אברהם והראב"ן אף מי שטבע במים
שאין להם סוף – מתאבלים עליו משעה שנתייאשו מלבקש ,למרות שאשתו אסורה מלהינשא ,וכן דייק
מדברי הטור שכתב בסתם "מי שנפל לים" ולא חילק בין מים שיש להם סוף לבין מים שאין להם סוף.
 עוד הביא הפת"ש שנחלקו לענין אמירת קדיש – בשו"ת חינוך ב"י כתב שאחד שנאבד ולא נודע מה היה לו– בניו לא יאמרו עליו קדיש .אך בתשובת כנסת יחזקאל כתב שלמרות שאין מתאבלים עליו – אפשר לומר
קדיש.
 עוד הביא הפת"ש שנחלקו בענין רווק – אף לדעת האומרים שמי שטבע שמים שאין להם סוף אין מתאבליםעליו – לדעת שבות יעקב אם מדובר ברווק מתאבלים עליו ולא שייך לגזור עליו משום אדם נשוי שיבואו
להתיר את אשתו בגלל זה .אך לדעת מהר"ם בן חביב אף על רווק אין להתאבל במקרה זה.
 במקרה שנהרג בדרך וחיפשוהו ולא מצאוהו והתייאשו בניו מלבקשו – צריכים למנות שבעה ושלושים מיוםשנתייאשו .ואם לאחר שבעה נמצא ההרוג והובא לקבורה – הורה ר' אלייקים שצריכים רק לקרוע כיון
שנחשב כשעת חימום ,אבל לא צריכים לנהוג שוב אבלות .ומהר"ם דחה דבריו וכתב שאם קברוהו בניו
במקום – לא גרע מיום לקיטת עצמות שמתאבל כל אותו היום ,וכל זמן שלא נקבר חלים עליו כל דיני אנינות.
ואם לא ידעו בניו את קבורתו ורק לאחר זמן שמעו שנקבר בעיר אחרת – לא צריכים לקרוע שוב כלל ,כיון
שכבר קרעו בשעת יאוש .וכן פסקו הטור והשו"ע ,וכתבו שדין זה הוא בבניו ,אבל הקרובים האחרים אין
צריכים לחזור ולהתאבל .והש"ך (ס"ק ח) תמה על כך ומסקנתו שדין זה אף בשאר הקרובים.

סימן שע"ה
אבלות
 כתב המרדכי שאם לאחר ששלחו המת לבית הקברות נתפס על ידי המלכות קודם שהגיע לבית הקברות –ינהגו שבעת ימי האבלות ולא צריכים לחזור אחר כך ולמנות שוב ,ואינו דומה לנאמר לעיל בסעיף ה' ,כיון
שפה כבר חלה עליו אבלות ולכן ממשיך אותה .וביארו הב"י והרמ"א לפי דבריו שמדובר דווקא במקרה
שאכן חלה עליו האבלות – לדוגמה באלו שלא הלכו עימו לבית הקברות שבאותה העיר .אבל אלו שהלכו
איתו לבית הקברות או במקרה שרוצים לקברו בעיר אחרת – בכל מקרה חלה האבלות רק מסתימת הגולל
ולכן אף במקרה הנ"ל עדיין לא חלה עליהם האבלות ולא יתחילו למנות שבעה עד שיתייאשו וכנ"ל בסעיף ה'.
 כתב בפנ"ב (ח ד) בשם חלקת יעקב שמת שנשרף – מתחיל האבלות משעה שנשרף ולא משעה שנקבר האפר,כיון שאין חיוב קבורה על האפר.
עוד כתב (שם הערה כח*) שבענין יאוש יש לחכות עד שראש המשפחה או המחפש יתייאשו .ואם אחר כך יש
עוד קרוב שלא מתייאש – בטלה דעתו.
ולגבי אישה שלא נתבררה מיתתה – כתב (שם הערה לג) שחלה האבלות על קרוביה ואומרים קדיש ואין סיבה
לדחותם.

סעיף ח
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"א ע"ב):
תנו רבנן :אבל ,שלשה ימים הראשונים בא ממקום קרוב  -מונה עמהן ,בא ממקום רחוק  -מונה
לעצמו .מכאן ואילך ,אפילו בא ממקום קרוב  -מונה לעצמו .רבי שמעון אומר :אפילו בא ביום
השביעי ממקום קרוב  -מונה עמהן.
אמר מר :שלשה ימים הראשונים ,בא ממקום קרוב  -מונה עמהן .אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
יוחנן :והוא שיש גדול הבית בבית.
איבעיא להו :הלך גדול הבית לבית הקברות מהו?  -תא שמע ,דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
יוחנן :אפילו הלך גדול הבית לבית הקברות מונה עמהן - .מונה עמהן? והתניא מונה לעצמו!  -לא
קשיא :הא דאתא בגו תלתא ,והא  -דלא אתא בגו תלתא...
רבי שמעון אומר אפילו בא ביום השביעי ממקום קרוב מונה עמהן אמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי
יוסי בן שאול אמר רבי :והוא שבא ומצא מנחמין אצלו.
בעי רב ענן :ננערו לעמוד ולא עמדו ,מהו?  -תיקו.
אמר רבי יוחנן :הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטריפות ,והלכה כרבי שמעון באבל.
כתבו הרי"ף והרמב"ם את הדין הנ"ל ,וכן פסק בשו"ע – מי שמת לו קרוב ולא ידע עד שבא למקום שמת שם
המת או למקום הקבורה – אם היה במקום קרוב ,אפילו בא ביום השביעי – אם מצא מנחמים אצל גדול
הבית ,אפילו שננערו לעמוד – עולה לו ומונה עימהם תשלום שלושים יום .ואם לא מצא מנחמים – מונה
לעצמו .וכן אם היה במקום רחוק – אפילו בא ביום שני מונה לעצמו שבעה ושלושים מיום שבא.
כלומר הם השמיטו את הדין של גדול הבית שהלך ,כיון שלדעתם דין זה נשאל רק אליבא דת"ק ,והרי נפסקה
הלכה כר' שמעון ולא כת"ק.
אך הרא"ש ור"ח וכן הטור והרמ"א חלקו עליהם ופסקו גם מימרא זו ,כיון שהלכה כמיקל באבלות ,ולכן אם
בא ואין גדול הבית בבית רק שהלך לצורך המת – אם חזר תוך שלושה ימן הוי כאילו הוא בבית והבא תוך
שלושה ימים מונה עימהם.
 ובהגדרת מקום קרוב כתב הרא"ש בשם הגאונים שהוא עד מרחק עשר פרסאות  -מרחק שיכול לבא ביוםאחד ולכן מי שגר במקום קרוב נחשב כאילו נמצא עימהם.
 כתב הרשב"א שמי שדינו למנות עימהם ,אפילו אם חזר אחר כך לביתו – מונה עימהם .וכן פסקו הב"יוהרמ"א.

סעיף ט
כתב הרמב"ן שהדין הנ"ל הוא בין אם זה הבא שמע על מיתת המת במקום שהיה שם תחילה ,בין אם שמע
עליו באותו מקום שנכנס שם ובין אם לא שמע עד שמצא האבלים בביתם.
אך הרא"ש כתב שמדובר דווקא במקרה שלא שמע עד בואו אל אחיו ,שהרי אם נודע לו ביום השני והתחיל
מיד להתאבל – לא מסתבר לומר שיקצר אבלותו בשביל שבא אל אחיו .אבל אם לא התחיל כלל למנות –
נחשב כאילו התחיל להתאבל עמהם .וכן כתב הב"י בשם הרמב"ם ,הגהמ"י וסמ"ק ,וכן פסק בשו"ע.
 כתב הב"י בשם הרמב"ן שכשבא ומצא מנחמים – הכוונה שמצאם שעדיין נוהגים אבלות – חליצת הסנדל,עטיפת הראש והרבים מתעסקים עמהם .אך אם כבר נעלו סנדל ופרעו ראשם – בטל מהם גזירת שבעה ומונה
לעצמו.

אבלות

סימן שע"ה

סעיף י – מת אחר מת
כתב המרדכי מעשה ברש"י שהיה אבל ותוך שלושה מת לו מת נוסף ,והשלים שבעה לראשון ואחר כך מנה
שוב שבעה לשני .והמרדכי עצמו כתב שאין צריך למנות שבעה אלא מן האחרון ,וכן הגהמ"י והרשב"א ,וכן
פסקו בשו"ע ובדרכ"מ.

סעיף יא – המתפלל מבעוד יום
כתב המרדכי שמי שהתפלל ערבית קודם צאת הכוכבים כשעדיין יום ושמע שמועה שמת לו מת – נראה
למהר"ם שמתחיל למנות ממחרת ,ואותו היום אינו עולה לו .וכן הביא השו"ע בשם יש מי שאומר .והב"ח
כתב שאם הוא לא התפלל ,אף שהציבור התפללו כבר ערבית – מונה מאותו יום ולא ממחרת.

סימן שע"ו – שע"ז

אבלות
סימן שע"ו – מנהג המנחמים ודין מי שאין לו מנחמים

סעיף א
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ח ע"ב):
אמר רבי יוחנן :אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל ,שנאמר אחרי כן פתח איוב את פיהו
והדר ויען אליפז התימני .אמר רבי אבהו :מנין לאבל שמיסב בראש  -שנאמר אבחר דרכם ואשב
ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם.
ובדף כ"ז ע"ב:
אמר רבי יוחנן :אבל ,כיון שניענע ראשו  -שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו.
ביאר הראב"ן בשם רי"ץ גיאת שכיון שהאבל אסור בשאילת שלום בזמן שפוטר את המנחמים – שוחה
בראשו כתלמיד השוחה לפני רבו ליתן לו שלום .וכן פסק השו"ע.
 -כתב הרמ"א בשם הגמרא בדף כ"ז ע"ב שאבל או חולה אין חייבים לעמוד אפילו בפני נשיא.

סעיף ב
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ז ע"ב):
אמר רבי יוחנן :לכל אומרים להם שבו חוץ מאבל וחולה.
ביאר הטור שאם בא לכבד חבירו ולקום מפניו – אומר לו שב ,חוץ מלאבל וחולה ,כיון שזה נשמע כאילו
אומר לו "שב באבלות שלך או בחולי שלך" .וכן פסק השו"ע.
 כתב הרמ"א בשם הרי"ץ גיאת שלא יאמר אדם "נפרעתי כדי מעשי וכו' " כדי שלא יפתח פיו לשטן ,וכן לאיאמר לאבל "מה לך לעשות כי אי אפשר לשנות" ,שכן זה נשמע כגידוף ,דמשמע אם אפשר לשנות היה עושה,
אלא יקבל עליו גזירת ה' באהבה.

סעיף ג
אומרת הגמרא בשבת (קנ"ב ע"א):
אמר רב יהודה :מת שאין לו מנחמין הולכין עשרה בני אדם ויושבין במקומו.
רש"י ביאר שישבו במקום שמת .והב"י כתב שעכשיו נוהגים לשבת בבית הכנסת במקום האבלים .והרמב"ם
(יג ,ד) כתב ששאר כל העם מתקבצים עליהם .ואם לא היו שם עשרה קבועים ,בכל יום מתקבצים עשרה
ויושבים במקומו ,וכן פסק השו"ע.
והרמ"א כתב שלא ראה שנוהגים כן .והביא בשם מהרי"ל שנוהגים להתפלל במנין כל שבעה במקום שנפטר
שם האדם ,ודווקא אדם שלא הניח קרובים ידועים להתאבל עליו ,אבל אם יש לו קרובים שמתאבלים עליו –
לא צריך.
 כתב בבאה"ט (ס"ק ב) שבבית האבל לא אומרים תחנון והלל .ובפת"ש (ס"ק ב) הביא בשם נוב"י שהביאטעם למנהג שהאבל הולך למקום אחר והציבור אומרים הלל .ובשו"ת הר הכרמל כתב שאם מתפללים בבית
שלא מת בו המת – אומרים הלל ,אך האבל עצמו בכל מקרה לא אומר הלל.

סעיף ד
כתב הרא"ש שהאידנא לא נהגו לעשות אלא מעמד אחד  -בצאתם מן הקבר עושין שורה אחת ואומרים
קדיש .ובאשכנז ובצרפת אומרים צידוק הדין ואח"כ אומרים קדיש ומנחמין האבל ומלוין אותו עד ביתו.
והרמב"ן האריך להביא מנהג מעמד שהיו עושים וסיים שבדורותינו נתבטלו מנהגות הללו אלא כך היו עושים
– אחר סתימת הגולל חולצים מנעל וסנדל ,מרחיקים מעט מבית הקברות ואומרים קדיש הגדול .וכן כתב
בשו"ע.
והוסיף השו"ע בשם הכלבו והגהות אשר"י שאחר כך תולשים עפר ועשבים ומשליכים אחר גוום דרך צער
ורוחצים ידיהם במים ,ורמז בזה לומר שטומאה זו אינה נטהרת אלא בכעין שלושה דברים – מים ,אפר פרה
ואזוב .והטור כתב שהוא רמז לתחיית המתים שיחיו מעפרם כמו שנאמר "ויציצו מעיר כעשב הארץ".
 הביא הב"י בשם הכלבו שאחר הקבורה היו נופלים על הקבר ונושקים הקבר ועפרו דרך כבוד ,ובדרכ"מכתב שלא נוהגים כן .וברמ"א הביא מנהגים אחרים לאחר הקבורה.

סימן שע"ו – שע"ז
אבלות
 כתב הכלבו בשם הגדה שבזוהר שצריך לומר קדיש על האם ,והביאוהו הב"י והרמ"א ולכן נהגו לומר קדישעל ההורים ולהפטיר בנביא ולהתפלל ערבית במוצ"ש שהוא הזמן שבו חוזרים הנשמות לגיהנום וכשהבן
מתפלל ומקדש ברבים – פודה הוריו מן הגיהנום.
 עוד כתב הרמ"א בשם הריב"ש והכלבו שמצוה להתענות ביום שמתו הוריו .וביום היארצייט של הוריואומרים עליהם קדיש יתום ומי שנוהג להתפלל מתפלל ,והאריך להביא המנהג בחלוקת הקדישים בין
האבלים:
ואם יש אבלים אחרים ,נהגו שתוך שבעה לאבלם הם קודמים ,ואין לו קדיש כלל .תוך שלשים ,יש לו
קדיש אחד .לאחר ל' ,כל הקדישים של אותו היום הם שלו .ומונין שבעה ול' מיום הקבורה ,אף על פי
שלא שמע האבל מיד .ואם נכרי הוא כאחד מבני העיר לענין קדיש זו ,הולכים אחר המנהג .ואין
מקום לקדיש זו אלא על אב ואם בלבד ,אבל לא בשאר קרובים .ואם אין בב"ה אבל על אביו ואמו,
אומר אותו קדיש מי שאין לו אב ואם ,בעד כל מתי ישראל .ויש מקומות שנהגו ששאר קרובים
אומרים קדיש על קרוביהם כשאין אבלים על אביהם ואמם ,ויש מקומות שאפילו יש אבלים על
אביהם ואמם ,אומרים שאר קרובים ,אלא שעושים פשרה ביניהם שאין אומרים כל כך קדישים כמו
האבלים על אב ואם .והולכין בכל זה אחר המנהג ,ובלבד שיהא מנהג קבוע בעיר.
ובשם המהרי"ל כתב שלא נהגו האבלים להתפלל בשבת ויו"ט אף על פי שאין איסור בדבר (ובפת"ש הביא
שנחלקו בזה האחרונים) .אבל ביום חול יותר מועיל שיתפלל משיאמר קדיש יתום.
 נהגו שאומרים קדיש ומ תפללים על אב ואם רק י"א חודש ,כי משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש ושלא יעשהאביו ואמו כרשעים .ובשיורי ברכה כתב שכיון שהאר"י ז"ל כתב שהקדיש מועיל להעלאת הנשמה – יש לומר
כל י"ב חודש ,ומספיק שיפחית שבוע אחרון כדי שלא יחשיב הוריו כרשעים.
 בענין נטילת ידיים כשיוצא מבית הקברות – הביא בפנ"ב (ב ,כג) שיש אומרים שאינו מנגב ידיו ויש אומריםשאין להקפיד בזה .וכשנוטלים אין ליקח הכלי מיד מי שרוחץ ,והמנהג שהנוטל שופך כל המים שבכלי אחר
שנטל .ויש מקומות שנהגו שלא יכנס לביתו קודם שיטול.

סימן שע"ז – דין עבדים ושפחות ומנודה שיש להם אבלות

סעיף א
אומרת הגמרא בברכות (ט"ז ע"ב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
תנו רבנן :עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה ,ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי
אבלים ...אלא מה אומרים עליהם  -כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו :המקום
ימלא לך חסרונך ,כך אומרים לו על עבדו ועל שפחתו :המקום ימלא לך חסרונך.

סעיף ב
הביא הטור שנשאל רב יהודאי גאון  -אבל מנודה מהו להברותו ,ולא השיב .והרמב"ן כתב שנראה כיון
שאסור לישב בארבע אמותיו אין עושים לו שורה ולא מברכים לו ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים ,שכל
שהוא כבוד לחיים – אין עושים למנודה האבל .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ג
כתב הרמב"ן שאבל מנודה שמת עומדים עליו בשורה ומנחמים אבליו ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סימן שע"ח

אבלות
סימן שע"ח – דיני סעודת הבראה לאיש ולאשה

סעיף א – דין הבראה
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ז ע"ב):
אמר רב יהודה אמר רב :אבל ,יום ראשון  -אסור לאכול לחם משלו ,מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל
ולחם אנשים לא תאכל .רבה ורב יוסף מחלפי סעודתייהו להדדי.
נחלקו הראשונים האם האיסור הוא כל היום הראשון או דווקא בסעודה הראשונה – פסקו התוספות ,וכן
משמע מהרמב"ם (ד ,ט) ,שהאיסור הוא כל היום הראשון ,ואפילו אוכל כמה סעודות באותו היום.
אך הרא"ש והגהמ"י פסקו שהאיסור הוא דווקא בסעודה הראשונה כיון שהלכה כדברי המיקל באבל ,וכן
בטור ובשו"ע.
בטעם הדין כתב הפרישה (ס"ק א) כי האבל דואג ונאנח על מתו ואינו חושש לאכול כי רצונו למות הוא גם
כן ,על כן ציווהו לאכול משל אחרים.
ומצוה על שכניו שיאכילוהו משלהם כדי שלא יאכל משלו ,כן כתב הרא"ש בשם הירושלמי (ג ,ה) – תבא
מארה לשכניו שהצריכוהו לאכול משלו ולעשות מלאכה .ולכאורה לפי זה נראה טעם נוסף – שלא יעשה האבל
מלאכה.
ובט"ז (ס"ק א) כתב שעיקר המצוה היא דווקא על השכנים ,שלא יגרמו לו להגיע למצב שיצטרך להכין אוכל
לעצמו .ולפי זה יתכן לומר טעם נוסף במצוה – כדי ליצור מעגל חברתי תומך סביב האבל בזמן הקרוב לאחר
תחילת האבלות ,ולכן עיקר המצוה מכוונת לשכנים – שידאגו להוות סביבה תומכת לאבל (לביא הנדל).
 כתב הרא"ש בשם מהר"ם שיכול אדם להאכיל לחבירו בימי אבלו והוא יחזור ויאכילנו בימי אבלו ,ובלבדשלא יתנו תחילה ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ב – הבראה לנשים
אומרת הברייתא במסכת שמחות (יא ,ב):
מברין על האיש ,ואין מברין על האשה ,רבי יהודה אומר אם יש לה בנים קטנים מברין עמהן.
כתב הרא"ש בשם מהר"ם שהאיסור הוא רק שאנשים יברו הנשים מפני הרגל עבירה ,אבל ודאי שנשים
חייבות בהבראה כמו אנשים ולכן נשים מברות אותן ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 המרדכי הבין מדברי ר' יהודה בברייתא שהוא חולק על ת"ק ,ויחיד ורבים הלכה כרבים ולכן אין מקוםלדברי ר' יהודה .אך הב"י כתב שלדעת הטור ר' יהודה לא בא לחלוק על ת"ק אלא להוסיף ,ולכן אם יש לה
בנים קטנים – יכולים אנשים להברותה ,וכן פסק בשו"ע.
 כתבו הרא"ש ,המרדכי והגהמ"י בשם מהר"ם שאישה נשואה שאירעה אבל אינה יכולה לאכול סעודההראשונה משל בעלה כיון שחייב במזונותיה ונחשב כשלה .וכן מי שיש לו סופר או שכיר ,אם אוכל עימו
בשכרו ואירעו אבל – אינו אוכל עם בעל הבית .אבל מי שנותן מזונות לעני או ליתום או לבנו ובתו הגדולים
ללא תנאי ואירעם אבל – יכולים לאכול עימם בסעודה הראשונה .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ג – תענית ביום הראשון ודין הבראה בלילה
בירושלמי בברכות (ג ,א) ציוה ר' זעירא על תלמידיו לפני שנפטר שכשימות לא יאכלו ביום המיתה ולמחרת
יאכלו משלו .ולפי זה כתב הטור שאם רצה האבל שלא לקבל הבראה ושלא לאכול אותו היום – הרשות בידו.
והרמב"ן והסמ"ק הבינו מהירושלמי הנ"ל שאף בסעודה הראשונה שאוכל למחרת – אינו צריך הבראה ויכול
לאכול משלו ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 כתב הסמ"ק שרבינו נתנאל היה אבל וישב בתענית ובלילה אכל משלו .וכן המרדכי בשם רבינו תם כתבשאם איחרו לאבל יום ראשון עד הלילה – אין מברים בלילה ויכול לאכול בלילה משלו ,וכן פסק הרמ"א.
ובפת"ש (ס"ק ב) הביא בשם נוב"י שאם הקבורה עצמה היתה בלילה – מברין אותו בלילה ,ואם לא אכל
בלילה מברין אותו למחרת .ורק במקרה שנדחה היום הראשון אין מברין בלילה.
ובהגהות אשר"י בשם או"ז כתב שאין מניחים האבל להתענות ביום הקבורה.

סעיף ד – תענית ביום מיתת חכם
בירושלמי (מועד קטן ג ,ז) כששמע ר' יונה שמת בנו של ר' אבא סיים את היום בתענית .ומכאן למד הטור
שהיו נוהגים להתענות ביום מיתת חכמים ,וכן פסק השו"ע.

סימן שע"ח

אבלות

סעיף ה – הבראה כשנקבר בערב שבת
כתב המרדכי שמי שנקבר בערב שבת סמוך לחשיכה קודם בין השמשות – חייב בהבראה .והביאו הרא"ש
בשם יש מי שאומר ,אך השו"ע כתב שכיון שאינו חובה – טוב שלא להברותו אז מפני כבוד השבת וכן נוהגים.

סעיף ו – על איזו מיטה מברים
אומרת הגמרא בשבת (קל"ו ע"א) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא ,בגו תלתין יומין שכיב .יתיב קמתאביל עילויה.
אמר ליה אבוה :צוורוניתא קבעית למיכל? אמר ליה :קים לי ביה שכלו לו חדשיו .רב אשי איקלע בי
רב כהנא ,איתרע ביה מילתא בגו תלתין יומין .חזייה דיתיב וקא מתאבל עילויה ,אמר ליה :לא סבר
ליה מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל? אמר ליה :קים לי בגויה
שכלו לו חדשיו.
 עוד הביא הטור את דברי הגמרא במועד קטן (כ' ע"ב):תנו רבנן :ההולך לבית האבל ,אם היה לבו גס בו  -יברוהו על מטות כפויות ,ואם לאו  -יברוהו על
מטות זקופות.
ר"י הסביר שהמברה יושב על מיטה זקופה והאבל יושב על מיטה כפויה ,וכשליבו גס בו – שניהם יושבים על
מיטה כפויה .אך הראבי"ה ,הרמב"ן והרא"ש הסבירו שכשאין ליבו גס בו – אף האבל יושב על מיטה זקופה.

סעיף ז – מנהגים בבית האבל
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ז ע"א):
תנו רבנן :מכבדין ומרביצין בבית האבל ,ומדיחין קערות וכוסות וצלוחיות וקיתוניות בבית האבל,
ואין מביאין את המוגמר ואת הבשמים לבית האבל .איני :והא תני בר קפרא :אין מברכין לא על
המוגמר ולא על הבשמים בבית האבל .ברוכי הוא דלא מברכין ,הא אתויי  -מייתינן!  -לא קשיא; הא
 בבית האבל ,הא  -בבית המנחמין.ובדף כ"ג ע"א" :ואין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל" .וכן פסקו הטור והשו"ע.
 עוד הביא הטור את דברי הגמרא שם (כ"ז ע"א):תנו רבנן :בראשונה היו מוליכין בבית האבל ,עשירים  -בקלתות של כסף ושל זהב ,ועניים  -בסלי
נצרים של ערבה קלופה .והיו עניים מתביישים ,התקינו שיהו הכל מביאין בסלי נצרים של ערבה
קלופה ,מפני כבודן של עניים.

סעיף ח – עשרה כוסות
אומרת הגמרא בכתובות (ח' ע"ב):
אמר עולא ,ואמרי לה במתניתא תנא :עשרה כוסות תקנו חכמים בבית האבל ,שלשה קודם אכילה -
כדי לפתוח את בני מעיו ,שלשה בתוך אכילה  -כדי לשרות אכילה שבמעיו ,וארבעה לאחר אכילה -
אחד כנגד הזן ,ואחד כנגד ברכת הארץ ,ואחד כנגד בונה ירושלים ,ואחד כנגד הטוב והמטיב.
הוסיפו עליהם ארבעה  -אחד כנגד חזני העיר ,ואחד כנגד פרנסי העיר ,ואחד כנגד בית המקדש ,ואחד
כנגד רבן גמליאל.
התחילו היו שותין ומשתכרין ,החזירו הדבר ליושנה.
רש"י והרמב"ם הסבירו שהחזירו לעשרה כוסות וביטלו רק את התוספת .אבל הרמב"ן והמרדכי כתבו
שהחזירו ליושנו – שלא ישתו אלא תוך הסעודה כיון שיין שלאחר הסעודה משכר .וכן פסק השו"ע ,אמנם לא
בדרך חיוב – כיון שנקבר המת מותר לאכול בשר ולשתות יין מעט בתוך הסעודה כדי לשרות אכילה שבמעיו
אבל לא לרוות .כלומר מותר ואין חובה בכך ,ואם שותה – ישתה בתוך הסעודה.

סעיף ט – עדשים וביצים
אומרת הגמרא בבבא בתרא (ט"ז ע"ב):
דכתיב :ויבא עשו מן השדה והוא עיף ,ותנא :אותו היום נפטר אברהם אבינו ,ועשה יעקב אבינו
תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו .ומ"ש של עדשים? אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי מה
עדשה זו אין לה פה ,אף אבל אין לו פה .דבר אחר מה עדשה זו מגולגלת ,אף אבלות מגלגלת ומחזרת
על באי העולם .מאי בינייהו? איכא בינייהו לנחומי בביעי.

סימן שע"ח
אבלות
כתב הרי"ץ גיאת שמקום שנהגו לנחם בביצים ועדשים – מאכילים ,ומקום שנהגו לנחם בבשר ויין –
מאכילים .וכן כתב הרמב"ן והוסיף שגם במקום שנהגו להברות בדברים אחרים ,ינחמו תחילה בתבשיל של
עדשים או ביצים זכר לאבלות ,ואחר כך יאכלו כל צרכם .וכן פסק השו"ע.

סעיף י – האוכלים עם האבל
כתב הרמב"ן שכשמברין את האבל אוכלים ושותים עימו כל בני משפחתו והמצהיבין עליו והעוסקין עימו
בהספד .ומכל מקום כתב בהגהמ"י שלא יאכלו עימו כל כך הרבה אנשים עד שיתחלקו לשני מקומות ,וכן
פסק בשו"ע ,ובש"ך (ס"ק ט) כתב הטעם – משום שנראה כסעודת מריעות ויש בה שמחה.
 -כתב ר' ירוחם שנהגו כל שבעה ימים לאכול משל אחרים משום עניי ישראל שלא יתביישו ,והביאו הב"י.

סעיף יא – הבראה שנדחתה
כתב המרדכי שיש אומרים שאיפה שצריך למנות שבעה אחר הרגל – צריך לעשות אז גם הבראה ,וכן אם
שמע שמועה בשבת ,כיון שאז הוא מתחיל אבלותו .ויש חולקים וסוברים שכיון שנדחה יום ראשון אין
מברים .ובשו"ע הביא את הדעה הראשונה ,והרמ"א הביא דעת החולקים וכתב שכן נוהגים.

סעיף יב – שמועה רחוקה
כתבו הנמוק"י והמרדכי שאין מברים על שמועה רחוקה ,וכן פסק השו"ע.

סעיף יג – הפורס בבית האבל
כתב הגהמ"י בשם הסמ"ג שבבית האבל ,פורס (= בוצע לחם לברך המוציא) המנחם הגדול שבהם ,ובשבת
פורס האורח ,וכן פסק השו"ע.

סימן שע"ט

אבלות
סימן שע"ט – דין ברכת המזון בבית האבל

סעיף א – הזכרה מעין המאורע
אומרת הגמרא בברכות (מ"ו ע"ב):
ואמר רב נחמן בר יצחק :תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא  -שהרי עוקרין אותה בבית האבל.
כדתניא :מה הם אומרים בבית האבל? ברוך הטוב והמטיב; רבי עקיבא אומר :ברוך דיין האמת.
הטוב והמטיב אין ,דיין אמת לא?  -אלא אימא :אף הטוב והמטיב.
מר זוטרא איקלע לבי רב אשי איתרע ביה מלתא ,פתח ובריך :הטוב והמטיב ,אל אמת דיין אמת,
שופט בצדק לוקח במשפט ,ושליט בעולמו לעשות בו כרצונו כי כל דרכיו משפט ,שהכל שלו ואנחנו
עמו ועבדיו ,ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו ,גודר פרצות בישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת
בישראל לחיים.
כתבו הראשונים שמתחיל ברכת הטוב והמיטיב עד "שבכל יום ויום הוא מיטיב עמנו" ,ואחר כך מוסיף
הנוסח לבית האבל ,וכן פסק השו"ע.
ובפנ"ב (י ,טו-טז) הביא בשם באה"ג וגשה"ח שכתבו שהיום לא נוהגים לאמרה.
ובסעיף י"ג כתב שיש אומרים שלכתחילה אין לאבל לאכול בשלושה כדי שלא יתחייבו בזימון ,ויש מקילים.

סעיף ב  -ג
כתב רב עמרם גאון שאומרים בזימון בבית האבל "נברך מנחם אבלים שאכלנו משלו" ,ולאחר הטוב והמיטיב
ישנה גם כן תוספת וכנ"ל ,ועוד מזכיר בברכה השלישית  -בונה ירושלים" ,נחם ה' אלוקינו את אבלי
ירושלים "...ומסיים "מנחם אבלים ובונה ירושלים" .ובשו"ע הזכיר רק שיש אומרים את התוספות האלו.

סעיף ד – דין שבת
כתבו רס"ג ורב נטרונאי שבשבת אין אומרים "אל אמת" וברכת אבלים כיון שמברכים בשלושה או בעשרה
ואינו נחשב כדברים שבצנעה .והרמב"ן ביאר שביחיד או בשלושה יברך כדרך שמברך בחול כיון שנחשב צנעה,
ואם יש אחרים עימו – לא יברכו ויזכירו האבל בברכה ,וכן פסק בשו"ע.

סעיף ה – צירוף לזימון
כתב המרדכי שהאבל מצטרף לתפילה ולזימון בין בשלושה ובין בעשרה ,ומה שאמר ר' יוחנן בגמרא במגילה
(כ"ג ע"ב) שאבלים אינם מן המנין – דווקא בברכת רחבה ובסעודה ראשונה .והב"י הביאו ותמה מדוע לא
יכול להצטרף לעשרה בסעודה ראשונה ופסק בשו"ע שמצטרף לתפילה ולזימון ולא חילק ,ובדרכ"מ ביאר
שכל סעודה שבאה משום אבלות – לא מצטרף.
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סימן ש"פ

אבלות
סימן ש"פ – דברים שהאבל אסור בהם

סעיף א
כתב הטור בראש הסימן ,וכן פסק השו"ע:
אלו דברים שהאבל אסור בהם :במלאכה ,ברחיצה וסיכה ,ונעילת הסנדל ,ותשמיש המטה ,ואסור
לקרות בתורה ,ואסור בשאילת שלום ,ובכביסה ,וחייב בעטיפת הראש ,ובכפיית המטה כל שבעה,
ואסור להניח תפילין ביום הראשון ,ואסור בגיהוץ ובתספורת ,ושמחה ,ואיחוי הקרע כל ל' יום וכולם
אסמכוה אקרא.
והוסיף הרמ"א בשם הרשב"א שכל דברי האבלות נוהגים בין ביום ובין בלילה.

סעיף ב – דין שלושה ימים הראשונים
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"א ע"ב):
תנו רבנן :אבל ,שלשה ימים הראשונים  -אסור במלאכה ,ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה .מכאן
ואילך  -עושה בצינעא בתוך ביתו ,והאשה טווה בפלך בתוך ביתה.
כתב ר' שמעיה שלאחר שלושה ימים מותר לכל אדם לעשות מלאכה בצנעה .אבל רש"י ,מהר"ם והראב"ד
הסבירו שדין זה מוסב על העני ,כלומר אף העני מותר לעשות בצנעה רק לאחר שלושה ימים ,ומי שיש לו
לאכול אסור במלאכה כל שבעה ,אפילו בצנעה בתוך ביתו .וכן פסקו הטור והשו"ע.
 כתב הרמב"ן שלאישה מתירים דווקא מלאכה של צנעה ושל עראי ,כמו טוויה בפלך בתוך ביתה .ואם אינהמסתפקת בזה – עושה אומנות שלה בצנעה בתוך ביתה ,וכן בטור ובשו"ע.
 אמרו בירושלמי (ג ,ה) שתבא מארה לשכניו שהצריכוהו לכך – לעסוק במלאכה .וביארו שם הטעם ששלושהימים הראשונים חמורים יותר – כיון שבשלושת הימים הראשונים הנשמה עדיין נמצאת למטה ועוזבת לגמרי
רק אחרי שלושה ימים .ור' ירוחם בשם הראב"ד כתב שכיון שאמרו חז"ל שלושה ימים לבכי – אם יעסוק
במלאכה נמצא מתעצל בבכי.
 כתב הכלבו בשם מהר"ם שמותר לאבל לכתוב בשינוי כדין חול המועד ,ולדברי המתירים בחול המועד בלאשינוי – מותר בלא שינוי .והביאו הב"י בסוף הסימן והרמ"א בסעיף ב'.

סעיף ג
כתב הרמב"ם (ה ,ז) ,וכן פסק השו"ע:
רמז לאבל שאסור בעשיית מלאכה ,זה שנאמר והפכתי חגיכם לאבל מה חג אסור בעשיית מלאכה אף
אבל אסור בעשיית מלאכה .וכשם שהוא אסור בעשיית מלאכה כך הוא אסור לישא וליתן בסחורה
ולילך ממדינה למדינה בסחורה.

סעיף ד
אומרת הגמרא במועד קטן (י"א ע"ב):
אמר רב שישא בריה דרב אידי :זאת אומרת דברים המותרין במועד  -אסורים בימי אבלו.
ולמרות שרב אשי חולק על רב שישא בריה דרב אידי בגמרא שם ,פסקו הרי"ף ,הרא"ש והרמב"ם כמוהו ,וכן
פסקו הטור והשו"ע – אפילו דבר האבד אסור לעשות.
עוד אומרת הברייתא בשמחות (ה ,א):
אבל כל שבעת הימים אסור לעשות מלאכה ,הוא ובניו ובנותיו ועבדיו ושפחותיו ובהמתו.
והסביר הרמב"ן שבניו ובנותיו הסמוכים על שולחנו מעשה ידיהם שלו ולפיכך אסורים בעשיית מלאכתו ,וכן
פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ה
עוד בברייתא בשמחות (ה ,א)" :וכשם שהוא אסור לעשות כך אחרים אסורין לעשות לו" .וכתב המרדכי
שאפילו על ידי גוי אסור.

אבלות
ובגמרא במועד קטן (י"א ע"ב):

סימן ש"פ

תניא כוותיה דרב שישא בריה דרב אידי :אלו דברים העושין לאבל בימי אבלו :זיתיו הפוכין  -טוענין
לו ,וכדו לגוף ,ופשתנו להעלות מן המשרה .וצמרו להעלות מן היורה ,ומרביצים שדהו משתגיע עונת
המים שלו.
כלומר מלאכות שנפסדות אם לא יעשו מיד – מותר שיעשו על ידי אחרים.
 בקשר להשקיה ,ביאר הרמב"ן שמדובר בהשקיה מועטת שלפני הזריעה ,אך בשדה זרועה אסור אלא אם כןהיא בית השלחין .ורש"י פירש שהיא השקיה מועטת לירקות (והרמב"ן דחה אותו) .ר"י והרא"ש פירשו
שמדובר אף בשדה זרועה והטעם לא משום הפסד השדה אלא שהיו תורות בחלוקת המים ואם הגיע יומו
לקבל מים לשדותיו – מותר.
 עוד בגמרא שם:רבי יהודה אומר :אף זורעין לו שדה ניר ,ושדה העומדת לפשתן .אמרו לו :אם לא תזרע בבכיר -
תזרע באפל ,אם לא תזרע פשתן  -תזרע ממין אחר.
הרמב"ן פסק כר' יהודה ,אך הרי"ף ,הרא"ש והרמב"ם פסקו כרבנן וכן הכריע בב"י.
 עוד בגמרא שם:רבן שמעון בן גמליאל אומר :זיתיו הפוכין ואין שם אומן אלא הוא ,כדו לגוף ואין שם אומן אלא
הוא ,פשתנו להעלות מן המשרה ,וצמרו להעלות מן היורה ואין שם אומן אלא הוא  -הרי זה יעשה
בצינעא.
הרי"ף והרמב"ם לא הביאו דברי רשב"ג אלו ,וכן מהר"ם והמרדכי לא פסקו כמוהו .אך הרמב"ן ,הרא"ש
ור' ירוחם פסקו כרשב"ג כיון שהלכה כדברי המיקל באבל .והביאם הרמ"א וכתב שלאחר שלושה ימים יש
להקל ,ואף בתוך שלושה ימים הראשונים אם הוא הפסד מרובה.
 עוד אומר שם רשב"ג:יתר על כן אמר רבן שמעון בן גמליאל :אם היה אומן לרבים ,וספר ובלן לרבים ,והגיע עת הרגל ואין
שם אומן אלא הוא  -הרי זה יעשה.
גם כאן השמיטו הרי"ף ,הרמב"ם והמהר"ם את דברי רשב"ג .אך הרמב"ן ,הרא"ש והראב"ד פסקו כרשב"ג
כיון שהלכה כדברי המיקל באבל.
 כתבו הרמב"ן ,הרא"ש והראב"ד שכיון שדבר האבד מותר לאבל על ידי אחרים ,כל דבר האבד מותרואפילו דבר שבמועד אסור משום טירחא ואפילו מעשה אומן ,וכן פסקו הטור והשו"ע ,כיון שבמועד שייך
ענין הטירחא אך באבל לא שייך.

סעיף ו
כתב הטור בשם הרא"ש שפרקמטיא שלו בדבר האבד ,שאם לא ימכור יפסיד מהקרן ,נמכרת לו על ידי
אחרי ם .אבל אם אינו מפסיד מהקרן אלא שאם ימכרנה עתה ירויח בה יותר משאם ימכרנה אחר כך –
אסורים למכרה לו .וכן פסק השו"ע .ומכל מקום אם השיירות באות עתה בימי אבלו ואינו מצוי שיבואו אחר
כך וחושש שיוזלו הסחורות אם אינן נמכרות עתה – אחרים מוכרים להם בשבילו ,ואין צריך לומר שמותר
אם חושש שיפסיד מהקרן.
 כתב הרמב"ן שאסור לקנות מהשיירה העוברת כדי להשתכר ולהרוויח .אבל אם צריך לסחורה ונזדמן לועכשיו מי שמוכר בזול וידוע שלא יזדמן לו אחר כך – נחשב כדבר האבד ומותר .והרא"ש התיר בכל מקרה
לקנות ולמכור מהשיירה.
ופסק השו"ע כרא"ש – מותר לקנות ולמכור על ידי אחרים אפילו שלא לצורך תשמישו אלא לעשות סחורה
ולהשתכר.

סעיף ז – הלוואה בריבית לגוי
כתב הרמב"ן שאסור לאבל להשתכר במקח וממכר ולכן אסור להלוות מעות לגוי בריבית אפילו על ידי
אחרים .ור"י כתב כיון שר"ת היה מתיר ורבים נוהגים בו היתר – אין בידו לאסור ,והמחמיר תע"ב.
והרא"ש כתב שהירא את דבר ה' נוהג איסור בהלוואה לגוי בחול המועד ,אך הוא מתיר להלוות לגויים
שרגילים תמיד ללוות אצלו ,שאם לא ילוו להם – ילכו לבתים אחרים ויתרגלו ללוות שם ויש בזה הפסד .ולכן
במקרה כזה מותר לאבל להלוות על ידי אחרים ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סימן ש"פ

אבלות

סעיף ח – כספו אצל אחרים
כתבו הרמב"ן והרא"ש שאם היה כספו אצל אחרים ,ועכשיו הם כאן ואחר כך לא יהיו – מותר לשלוח
אחרים שיתבעו מהם הממון ,דהוי כדבר האבד .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ט – דין עם אחר
כתבו הרמב"ן והרא"ש בשם הגאונים שאם יש לאבל דין על אדם – אינו תובעו כל שבעה .ואם הוא דבר
האבד ,כגון שביקש לילך למדינת הים או שעדיו חולים ,ומתיירא שמא ימותו (ש"ך ס"ק י) – מותר לדון עימו.
וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף י
כתב הרמב"ן שכל הדברים שהתירו במועד משום צורך המועד ,ולא התירו משום דבר האבד (ש"ך ס"ק יא) –
כולם אסורים באבל אפילו על ידי אחרים ,אפילו אין לו מה יאכל ,אלא עני ממש שאין לו במה להתפרנס
עושה משלישי ואילך אפילו על ידי עצמו בצנעה בתוך ביתו .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף יא
אומרת הגמרא במועד קטן (י"א ע"ב):
האריסין והחכירין והקבלנין  -הרי אלו יעשו אחרים בשבילן.
כתב הרא"ש בשם הראב"ד שהאריסין והחכירין והקבלנין בשדה האבל – הרי אלו יעשו ,ובשביל שבעל
השדה אבל לא ימנו מלעבדה .וכן נראה מדברי הרי"ף ,הרמב"ם והרמב"ן .וכן פסקו הטור והשו"ע ,ואפילו
אם נשלם זמן חכירותם קודם האבל ונשארו בשדה כמו שהיו.

סעיף יב
אם אלו שקיבלו את השדה אירעם אבל – כתב רש"י (על הרי"ף במועד קטן) שיעשו על ידי שליח ומשום
פסידא דבעלים התירו ,כיון שאם לא יעבדו בשדה גם בעל השדה יפסיד מכך .וכן פסק הרא"ש למעשה מטעם
שכיון שהשדה הוא של אחר אין זה נקרא מלאכת האבל .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף יג
אומרת הגמרא במועד קטן (י"א ע"ב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
שכיר יום ,אפילו בעיר אחרת  -לא יעשה.
וביאר הש"ך (ס"ק יד) שכיון שהוא שכיר יום ולא אריס \ חוכר \ קבלן אסור לו לעבוד בשדה האבל.

סעיף יד
אומרת הגמרא במועד קטן (י"א ע"ב):
החמרין הגמלין והספנין  -הרי אלו לא יעשו .ואם היו מוחכרין או מושכרין אצל אחרים  -הרי אלו
יעשו.
כתבו הרמב"ם והרא"ש בשם הראב"ד שאם נעשה בעל החמור או הספינה אבל לאחר שכבר שכר אותם –
לא יעשו בתחילה .אבל אם היו מוחכרים או מושכרים מקודם ובתוך הזמן נעשה אבל לבעלים – הרי אלו
יעשו .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף טו
כתב הרמב"ן שאם היו החמור או הספינה ביד אחרים למחצה לשליש או לרביע – מותר ,כמו דין המחכירים.
ויש שאוסרים כיון שלא התירו אריסות אלא בקרקע ,שלאריסא קיימא ,אבל כלים ובהמה לא משום שלעולם
נקראים על שם הבעלים .וכתב שיש פנים לדברי האוסרים .וכן בטור ובשו"ע לא הכריעו.

סעיף טז
פירש רש"י (מועד קטן שם) שאם החמרים \ גמלים \ ספנים היו מוחכרים או מושכרים הם או בהמתם אצל
אחרים למהלך חודש או חודשיים – הרי אלו יעשו הם לעצמם ולא יפסידו הם והבעלים .והרא"ש כתב על זה
שהיא קולא גדולה להתיר לאבל שמוחכר או מושכר אצל אחרים לעשות מלאכה בעצמו ,וכן פסקו הטור
והשו"ע – אסור לאבל עצמו לעבוד .אבל על ידי אחרים ,כתב הרמ"א בשם הרא"ש שמותר .והש"ך (ס"ק יז)
דייק מדברי הרא"ש שיש לאסור אף על ידי אחרים.

סימן ש"פ

אבלות

סעיף יז
אומרת הגמרא במועד קטן (י"א ע"ב):
היתה מלאכת אחרים בידו ,אף על פי שבקיבולת  -לא יעשה .אף על פי שבקיבולת ,ולא מיבעיא
שאינה קיבולת? אדרבה ,קיבולת כדידיה דמי! אלא ,אימא :בין קיבולת בין שאינה קיבולת לא
יעשה.
הטור כתב שאם היתה מלאכת אחרים בידו בתלוש ,כגון בגד לארוג – לא יעשה ,וביאר הב"י שכתב דבר
תלוש לרבותא ,שאף על פי שאפשר לעשותו בצנעה אסור ,וכל שכן במחובר הוי כפרהסיא ואסור ,וכן פסק
בשו"ע .והרמ"א כתב שאם הוא דבר האבד – יעשה על ידי אחרים ,ובש"ך (ס"ק יט) התיר אף דבר שאינו
אבד על ידי אחרים כיון שעיקר המלאכה אינה שלו.
 עוד כתב הרמ"א בשם המרדכי שמותר לקבל בימי אבלו מלאכה לעשותה אחר כך ,ובלבד שלא ישקול ולאימדוד ולא ימנה כדרך שעושה בשאר הפעמים.

סעיף יח
עוד בגמרא שם:
היתה מלאכתו ביד אחרים ,בביתו  -לא יעשו ,בבית אחר  -יעשו.
כתב ר' ירוחם שלפי זה אם היה לאבל מלמד או סופר או פועל – שלא יעשה בביתו ,אבל בבית אחרים מותר
לעשות מלאכה שלו .ודוקא כשנתן להם המלאכה קודם ימי האבל ,שהרי אם שכרם בימי אבלו – אסורים
לעשות מלאכתו אפילו בבית אחרים .וכן הביאו הב"י והרמ"א.

סעיף יט
אומרת הגמרא במועד קטן (י"ב ע"א):
אמר שמואל :מקבלי קיבולת ,בתוך התחום אסור ,חוץ לתחום  -מותר .אמר רב פפא :ואפילו חוץ
לתחום לא אמרן אלא דליכא מתא דמקרבא להתם ,אבל איכא מתא דמקרבא להתם  -אסור .אמר
רב משרשיא :וכי ליכא מתא דמקרבא להתם נמי ,לא אמרן אלא בשבתות ובימים טובים ,דלא
שכיחי אינשי דאזלי להתם .אבל בחולו של מועד ,דשכיחי אינשי דאזלי ואתו להתם  -אסור.
רש"י פירש גמרא זו לענין אבל – מקבלי קיבולת שקיבלו עליהם מלאכת האבל קודם שאירע האבל – אסור
בתוך התחום מפני מראית העין ,אבל חוץ לתחום מותר בשבתות ויו"ט אך לא בחול המועד (וקו"ח שבחול
רגיל אסור).
והרמב"ם כלל לא סבר שגמרא זו עוסקת באבל אלא נאמרה לענין שבת ויו"ט וחול המועד .והרמב"ן סבר גם
כן כרמב"ם ,אך כתב שמכל מקום ניתן ללמוד מכאן לאבל – מקבלי קיבולת שלו אסורים אפילו חוץ לתחום,
ובשבתות ויו"ט מותר אם הקבלנים גויים .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף כ
כתב הרמב"ן שהדין הנ"ל הוא גם לקיבולת בנין בתים או חרישה בשדות וכד' ,כיון שהיהודי אוכל הפירות –
הכל נקרא ע ל שמו .ויש אומרים שכיון שהגוי לבדו נמצא בשדה וחורש וזורע והיהודי לא יורד עימו לשדה –
אינו נקרא על שמו ומותר ,וכן כתבו הראב"ד והרא"ש .והשו"ע הביא קודם את דברי היש מתירים ואחר כך
את דברי יש מי שאוסר.

סעיף כא
אומרת הגמרא בירושלמי מועד קטן (ג ,ה):
שני אחין שני שותפין שני טבחים שני חנוונים שאירע לאחד מהן דבר הרי אלו נועלין את חנותן.
ובבבלי במועד קטן (י"א ע"ב):
מריון בריה דרבין ומר בריה דרב אחא בריה דרבא הוה להו ההוא גמלא דתורא בהדי הדדי ,איתרעא
ביה מילתא במר בריה דרב אחא בריה דרבא ,ופסקיה לגמליה .אמר רב אשי :גברא רבה כמר בריה
דרב אחא עביד הכי? נהי דלפסידא דידיה לא חייש ,אדאחרים לא חייש? והא תניא :אם היו מושכרין
או מוחכרין אצל אחרים  -הרי אלו יעשו!  -הוא סבר :אדם חשוב שאני.
הרי"ף והרמב"ם (ה ,ט) הביאו את דברי הירושלמי ולא הזכירו כלל את הבבלי ,ונראה שסוברים שהגמרות
חולקות ואכן לפי גרסת הירושלמי טוב עשה מר בריה דרב אחא שפירק את השותפות ומלאכת שניהם בטלה.

סימן ש"פ
אבלות
אבל הראב"ד ,הרמב"ן ,הגהמ"י ומהר"ם כתבו שהגמרות לא חולקות והירושלמי דיבר על פרהסיא – שם
אין השותף מתעסק בעסק השותפות ,אבל בביתו מתעסק בעסק השותפות וזה מה שהתירו בבבלי .ואם הוא
אדם חשוב והשותפות נקראת על שמו – אף בצנעה בביתו אסור .וכן פסקו הטור והרמ"א בדרכ"מ.
הב"י כתב שכיון שהרי"ף והרמב"ם מסכימים לדעה אחת – כך יש לפסוק .אך בבדק הבית כתב שנקטינן
כדברי הראב"ד והטור ,וכן בשו"ע פסק כטור ושאר הראשונים .ובחידושי הגהות כתב על פי דברי הב"י
בכס"מ שם מתרץ את דברי הרי"ף והרמב"ם ומסבירם כשיטת שאר הראשונים ,כלומר אינם חולקים.
ובש"ך (ס"ק כג) נשאר בצ"ע על דבריו בב"י.

סעיף כב
אומרת הברייתא במסכת שמחות (יא ,ט) ,וכן הביא הרמב"ן:
כיבוד הבית ,והדחת הכוסות ,והצעת המיטות ,אין בהן משום מלאכה לאבל.
כתב מהרי"ק שהוא הדין שמותר לאישה לאפות ולבשל בימי אבלה ,וכן התיר תרוה"ד למשרתת שאירע לה
אבל לבשל ולאפות ולעשות שאר כל צרכי הבית בחינם ,וכל שכן בשכר .וכן פסק השו"ע .והרמ"א כתב שרק
מלאכות הצריכות לאישה מותר לה ,אבל מה שאינה צריכה – אסור.

סעיף כג
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ו ע"ב):
תנו רבנן :ההולך ממקום למקום ,אם יכול למעט בעסקו  -ימעט ,ואם לאו  -יגלגל עמהן.
כתבו הרמב"ן בשם ר"ח ,הרי"ף והרמב"ם שפירוש הברייתא הוא שאם יכול למעט בעסקיו ,כלומר שלא
יקנה וימכור אלא מעט – ימעט ,ואם לאו – יקנה לצורך הדרך דברים שיש בהם חיי נפש .וכן פסק הטור.
והנמוק"י כתב שאם יכול למעט – שלא יעשה שום עסק באותה העיר ,וכן פסק השו"ע.

סעיף כד
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ב ע"א):
על כל המתים כולן ,רצה ממעט בעסקו ,רצה אינו ממעט ,על אביו ועל אמו  -ממעט.
כתב הב"י בשם נמוק"י שימעט אף בסחורה המותרת לו ,כגון דבר האבד ,וכן פסק בשו"ע .ולפי זה מדובר
בתוך שבעה ,שאז אסור בסחורה ואף בדבר האבד מותר רק על ידי אחרים.
אך מהרמב"ם (ו ,ט) משמע שהכוונה שימעט בעסקיו ,כלומר במשא ומתן ,ולכן דין זה מדובר דווקא בין
שבעה לשלושים ,שלמרות שכבר מותר במלאכה – נכון שימעט בהם .וכך כתב הב"י עצמו בבדק הבית.

סעיף כה
אומרת הגמרא בירושלמי מועד קטן (ג ,ח):
על כל המתים אסור לילך בסחורה עד שלשים יום על אביו ועל אמו עד שיגערו בו חביריו ויאמרו לו
צא עמנו.
הרא"ש הסביר שהכוונה להולכים לסחורה למרחוק ויש פרסום גדול בזה ודומה לשמחה כשהולך בשיירא
גדולה .אבל שאר כל משא ומתן מותר לאחר שבעה .וכן פסקו הטור והשו"ע.
 -הביא הב"י בשם ר' ירוחם והגאונים שאבל שאינו רוצה להימנע מלעשות מלאכה – מנדים אותו.

סימן שפ"א

אבלות
סימן שפ"א – איסור רחיצה וסיכה לאבל

סעיף א – איסור רחיצה
אומרת הגמרא במועד קטן (ט"ו ע"ב):
אבל אסור ברחיצה ,דכתיב ואל תסוכי שמן ,ורחיצה בכלל סיכה .מנודה מהו ברחיצה? אמר רב יוסף,
תא שמע :כשאמרו אסור ברחיצה  -לא אמרו אלא כל גופו ,אבל פניו ידיו ורגליו  -מותר .וכן אתה
מוצא במנודה ובאבל .מאי לאו אכולהו?  -לא ,אשארא.
ובגמרא בתענית (י"ג ע"ב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
והלכתא :אבל אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין ובין בצונן כל שבעה .אבל פניו ידיו ורגליו ,בחמין -
אסור ,בצונן  -מותר .אבל לסוך  -אפילו כל שהוא אסור .ואם לעבר את הזוהמא  -מותר.
וכתב הרמ"א בשם מהר"ם שמדינא אין איסור אלא בשבעה ,אלא שנהגו לאסור כל רחיצה כל שלושים יום.
והאו"ז בשם הרשב"א כתב שאפילו לחוף הראש אסור ואין לשנות המנהג ,כי מנהג קדום הוא ונתייסד על פי
ותיקין.
והש"ך (ס"ק א) הגיה ברמ"א שלא כל רחיצה אסורה כל שלושים ,אלא רחיצה בצונן מותרת .ובדגמ"ר כתב
שדווקא פניו ידיו ורגליו ,אבל כל גופו גם בצונן אסור .ובפת"ש (ס"ק ב) הביא בשם תשובת תשואת חן
שבערב שבת דאיכא צורך מצוה קצת – מותר.
ובטעם האיסור כתב הט"ז (ס"ק א) בשם האו"ז דחיישינן דילמא אתא למסרק רישיה דאסור כל שלושים,
ואם כן לדידן דשרי לסרוק ראשו ...היה מותר לרחוץ .ורש"ל נתן טען דאסרו משום תספורת כי כן דרך
הנכנס במרחץ לגלח שערות ראשו .ומטעם זה התיר הדגמ"ר רחיצה בצונן ,כיון שאין דרך לגלח רק כשנכנס
לרחוץ בחמין .ובגשה"ח (כב ,א אות ז) כתב שמותר לרחוץ אפילו בחמין כדי לחזק גופו החלש או להסיר
הזיעה.
והטעם שאפשר להקל כשהוא מלוכלך ,כתב ערוה"ש כיון שאסרו רק רחיצה של תענוג ולא של הסרת הצער.

סעיף ב – דין סיכה
מהגמרא הנ"ל נלמד גם איסור סיכה ,אך האיסור הוא רק בשבעה ולא כל שלושים כמו ברחיצה .והאיסור
כשמכוון לתענוג ,אבל כדי להעביר הזוהמה מותר ,ואין צריך לומר שמשום רפואה ,כגון שיש לו חטטים
בראש ,שמותר .כן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ג – דין אסטניס
מספרת המשנה בברכות (ט"ז ע"ב) על רבן גמליאל:
רחץ לילה הראשון שמתה אשתו ,אמרו לו תלמידיו :למדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ! אמר להם:
איני כשאר בני אדם ,אסטניס אני.
וכתב ר"י שכל שכן יולדת אבלה שצריכה לרחוץ – מותרת ברחיצה .וכן פסקו התוספות ,הרא"ש ,הטור
והשו"ע .ובדרכ"מ בשם המרדכי כתב שדווקא מיום ראשון ואילך כיון שאבלות יום ראשון מדאורייתא .אך
בש"ך (ס"ק ב) התיר אפילו ביום הראשון ,אלא אם כן אין לה צורך כל כך ואז יש להחמיר ביום ראשון.
 כתבו התוספות שמאן דאית ליה ערבוביא ברישיה מותר לחוף ראשו בחמין דלא גרע מאיסטניס .וכן פסקוהטור והשו"ע.
 כתב הטור על מעשה דרבן גמליאל ,שהיה סובר שאנינות לילה דרבנן ובמקום איסטניס לא גזרו ,וכן פסקהרי"ף .אמנם רב האי כתב שאין הלכה כרבן גמליאל.
 עוד כתב רב האי שלא כל מי שאומר שהוא איסטניס שומעים לו אלא דווקא למי שידוע שיש לו באמת צורךואם אינו רוחץ בא לידי סכנה .והרמב"ן הסביר שאין הכוונה לסכנה ממש אלא שמצטער הרבה ובא לידי
מיחוש ,וכן פסק השו"ע .וכן פסק בגשה"ח (כא ,ג אות א) שמי שרגיל להתרחץ ואם אינו רוחץ יש לו צער –
מותר להתרחץ בצנעה כהרגלו.
 אומרת הגמרא בירושלמי במועד קטן (ג ,ה):דתני מקום שנהגו לרחוץ אחר המיטה מרחיצין ובדרום מרחיצין .א"ר יוסה בי רבי בון מי שהוא
מתיר את הרחיצה עושה אותה כאכילה ושתייה.
כתב הרמב"ן שכנראה היה מנהג לרחוץ את האבל קודם הבראה כדי להעביר הזוהמה ,ואחר כך היו נוהגים
איסור ברחיצה כל שבעה .ולכן אם יש מקום שנוהגים כך – אין מוחים בידם .וכן הביא הטור.

סימן שפ"א

אבלות

סעיף ד – תכפוהו אבליו
אומרת הגמרא בתענית (י"ג ע"ב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
לימא מסייע ליה ,דאמר רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן :מעשה ומתו בניו של רבי יוסי בר
חנינא ,ורחץ בצונן כל שבעה!  -אמרי :התם בשתכפוהו אבליו זה אחר זה.

סעיף ה – דין נידה
נידה שנזדמן זמן טבילתה בימי אבלה – כתב הטור שלדעת הסוברים שטבילה בזמנה מצוה – טובלת ,ושלא
בזמנה – אינה טובלת .ורבינו תם כתב שאין טבילה בזמנה מצוה ולפי זה אינה טובלת אפילו אם זמנה בימי
אבלה ,וכן פסק השו"ע.
עוד הביא הטור שי"א שאפילו אם אין טבילה בזמנה מצוה – טובלת .וכתב הב"ח שטעם ההיתר כיון שאסרו
רק רחיצה של תענוג ורחיצה של טבילה דומה לרחיצה של נקיון ולא של תענוג ,והבין שהטור פסק להיתר כיון
שהביא דעה זו באחרונה .וכן התיר בשו"ת בנימין זאב .אמנם הב"ח עצמו החמיר ואסר.
 כתב מהרי"ק שאין לטבול בשבעת ימי האבלות ,אבל תוך שלושים מותר לטבול ולשמש ואפילו לרחוץ כדיללבן כתב האו"ז שמותר ,רק שתשנה הרחיצה קצת ,אבל חלוק לבן ודאי תלבש .והביא הט"ז (ס"ק ב) בשם
אחיו ,וכן הב"י  ,שהבינו שגם בתוך שבעה מותרת לרחוץ כדי ללבוש לבנים ,רק שתשנה הרחיצה .אך הרמ"א
והב"ח הבינו שההיתר הוא רק לאחר שבעה ותוך שלושים ,ואז צריך לשנות הרחיצה ,אבל בתוך שבעה בכל
מקרה אסור .ומכל מקום כתב הט"ז שלא תרחוץ כל גופה אלא רק היכן שצריך ,וודאי שאין לדחות לבישת
הלבנים בשביל זה ,שהרי ממילא אין רחיצה מעכבת בזה ,וכן הביא הש"ך בשם תשובת משאת בנימין.

סעיף ו
כתב הרמב"ן שאישה לא תכחול ולא תפקוס בימי אבלה ולא תתקשט כיון שכל אלו נחשבים כרחיצה
ואסורים ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 כתב הרא"ש שכל דין שלושים אינו נוהג באשת איש כדי שלא תתגנה על בעלה ,ולכן פסקו הטור והשו"עשאשת איש אסורה בנ"ל רק בשבעה ואחר כך מותרת.
 כלה שאירעה אבל תוך שלושים יום לחופתה – מותרת להתקשט ,ואפילו תוך שבעה .ובוגרת ,כיון שעומדתלהינשא – מותרת בכיחול ופרכוס ,אבל אסורה ברחיצת חמין כל גופה .ונערה אסורה אפילו בכיחול ופרכוס,
וכן פסק השו"ע.

סימן שפ"ב

אבלות
סימן שפ"ב – איסור נעילת הסנדל לאבל

סעיף א  -מקור האיסור
אומרת הגמרא במועד קטן (ט"ו ע"ב):
אבל אסור בנעילת הסנדל ,מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ונעליך תשים ברגליך  -מכלל דכולי עלמא
אסור.
הרמב"ן למד מאיסור נעילת הסנדל ביום הכיפורים – דווקא של עור אסור אבל של בגד ,גמי ,שעם וכד'
מותר .וכן פסקו הטור והשו"ע .ובמשנ"ב (תריד ס"ק ב) כתב לענין יום הכיפורים שמי שיכול נכון שיחמיר
וילך רק עם גרביים ,וכן הביא בפנ"ב (טו ,א).

סעיף ב – דין חיה וחולה
עוד לומד הרמב"ן מיום הכיפורים שחיה מותרת לנעול כל שלושים יום .והטעם משום שהצינה קשה לה ,וכן
פסקו הטור והשו"ע .והש"ך (ס"ק א) כתב שהוא הדין לחולה ומי שיש לו מכה ברגלו.

סעיף ג  -סכנה
כתב הרמב"ן שכל אדם מותר לנעול מחמת סכנת עקרב ,וכן פסקו הטור והשו"ע .והט"ז (ס"ק א) כתב
שנלמד ממה שכתב המרדכי שאם הולך לפני השר ויש הקפדה עליו אם ילך בלא מנעלים – יתן עפר במנעליו
וילך .ומכאן שבמקום סכנה מותר.

סעיף ד – המהלך בדרך
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ה ,יב) ,וכן הביאו הרמב"ן והטור:
אבל ומנודה שהיו מהלכין בדרך מותרין בנעילת הסנדל ,וכיון שהגיעו לעיר יחלוצו .וכן בתשעה באב,
וכן בתענית ציבור.
וכן בגמרא במועד קטן (ט"ו ע"ב):
תא שמע :כשאמרו אסור בנעילת הסנדל  -לא אמרו אלא בעיר ,אבל בדרך  -מותר .הא כיצד? יצא
לדרך  -נועל ,נכנס לעיר  -חולץ ,וכן אתה מוצא במנודה ובאבל.
והמרדכי כתב שזה דווקא בעיר שרובה ישראל ,אבל בעיר שרובה גויים אין חולצין עד שיכנס לרחוב של
היהודים .והשו"ע הביא את דעת הרמב"ן ואחר כך את דעת המרדכי בשם יש מי שאומר.

סעיף ה – חליצה בבית הקברות
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ב ע"ב):
על כל המתים כולן ,רצה  -חולץ ,רצה  -אינו חולץ .על אביו ועל אמו  -חולץ.
נחלקו הראשונים האם מדובר בחליצת מנעל או בחליצת כתף (לעיל ש"מ ,ט"ז) .מהר"ם כתב שיש מפרשים
חליצת מנעל – ללכת יחף לבית הקברות כשמתו הוריו ,עוד לפני סתימת הגולל ,וכתב שלא ראה שנוהגים כן.
ובכלבו כתב שאחר שנקבר המת יחלוץ מנעליו ,אבל מפני האומות אין חולצים בבית הקברות עד שיהיו
בביתם ,וביאר הב"ח שמדינא כתב כן והכי נקטינן .וכן בפנ"ב (ה ,כב) כתב שאחר שחלץ נעליו בבית הקברות
ועבר בשורה ,נותן קצת עפר בנעליו וחוזר ולובשו עד שמגיע לביתו ,ואם נוסע לביתו – אסור לנעלם.

סימן שפ"ג

אבלות
סימן שפ"ג – איסור תשמיש המיטה לאבל

סעיף א  -מקור האיסור
אומרת הגמרא במועד קטן (ט"ו ע"ב):
אבל אסור בתשמיש המטה ,דכתיב וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה  -מכלל דמעיקרא אסור.
ובהמשך בדף כ"ד ע"א:
יתבי רבנן קמיה דרב פפא וקאמרי משמיה דשמואל :אבל ששימש מטתו בימי אבלו  -חייב מיתה.
אמר להו רב פפא :אסור אתמר ,ומשמיה דרבי יוחנן אתמר .ואי שמיעא לכו משמיה דשמואל  -הכי
שמיע לכו :אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל :אבל שלא פרע ושלא פירם  -חייב מיתה,
שנאמר ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו וגו' ,הא אחר שלא פרע ושלא פירם  -חייב
מיתה.
אמר רפרם בר פפא ,תנא באבל רבתי :אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו .ומעשה באחד ששימש
מטתו בימי אבלו ,ושמטו חזירים את גוייתו.
כתב הראב"ד שאמנם תשמיש אסור אבל שאר דבר קורבה מותר ,אפילו מזיגת הכוס והצעת המיטה והרחצת
פניו ,ידיו ורגליו ,בין באבלות שלו ובין באבלות שלה ,וכל שכן שמותרת לאכול עימו בקערה ,וכן מותרת לישון
עימו במיטה והדעת מכרעת שעל ידי דבר חוצץ בינו לבינה קאמר .ומשום לך לך אמרין לנזירא יש להרחיק
ולא לישון עימה במיטה כלל ,וכן הביא הרמב"ן בשמו.
והרא"ש בשם ר"י כתב שדווקא כל אחד בבגדו מותר ,ולמרות שבנידה אסור בצורה זו ,כיון שאבלות חמורה
לו מנידה – מותר .וכן כתב הרמב"ן והוסיף שבלא בגדים אסור אפילו אם סינר מפסיק ביניהם ,אפילו בשבת
ורגל .וכן פסקו הטור והשו"ע .והוסיף הרמ"א בשם ר' ירוחם שבחיבוק ונישוק יש להחמיר.

סעיף ב
אומרת הגמרא בכתובות (ג' ע"ב):
הרי שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג ,ומת אביו של חתן או אמה של כלה ,מכניסין את המת
לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ,ובועל בעילת מצוה ופורש ,ונוהג שבעת ימי המשתה ואחר כך
נוהג שבעת ימי אבילות ,וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ,ואין מונעין
תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום .ודוקא אביו של חתן או אמה של כלה ,דליכא איניש דטרח להו,
אבל איפכא לא.
והטעם – כיון שנוהג תחילה שבעת ימי המשתה קילא להו ואתי לזלזולי ביה.
ואם כבר כנס לחופה והתחילו ימי המשתה שלו ואחר כך מת לו מת – מותר להתייחד עימה כמו בשאר
אבלות .ודווקא כשבעל אבל אם לא בעל עדיין – לעולם אסור להתייחד עימה בין בחול ובין בשבת .כן כתב
הרמב"ן ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 כתב הראב"ד שיש מי שאומר שאם אירעה לו אבלות ברגל – צריך לפרוש מאשתו משום שדומה לאבלותחתן שמזלזלים בה כיון שלא נוהגים אבלות ברגל .והראב"ד עצמו דחה סברה זו וכתב שברגל אין כל כך
שמחה כמו בחתן ולכן אין טעם לגזור .ואף הרמב"ן דחה זאת מטעם שבחתן הקלו קולא גדולה מאוד – שאף
שחלה עליו אנינות נוהג קודם שבעה ימי המשתה ,וכן כתב הרא"ש ,וכן הכריעו הב"י והש"ך (ס"ק ג).

סימן שפ"ד

אבלות
סימן שפ"ד – האבל אסור בתלמוד תורה

סעיף א  -מקור האיסור
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"א ע"א):
תנו רבנן אלו דברים שאבל אסור בהן ...ואסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ,ולשנות במשנה,
במדרש ובהלכות ובתלמוד ובאגדות.
כתב הרמב"ן שיש אומרים שאין איסור תלמוד התורה אלא ביום הראשון כמו איסור הנחת תפילין ,אך
הרמב"ן עצמו דחה זאת כיון שדברי תורה משמחי לב ולכן אסור כל שבעה.
עוד בגמרא שם ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
ואם היו רבים צריכין לו  -אינו נמנע .ומעשה ומת בנו של רבי יוסי בציפורי ,ונכנס לבית המדרש ודרש
כל היום כולו .רבה בר בר חנה איתרעא ביה מילתא ,סבר דלא למיפק לפירקא .אמר ליה רבי חנינא:
אם היו רבים צריכין לו  -אינו נמנע .סבר לאוקמי אמורא עליה  -אמר ליה רב :תניא ,ובלבד שלא
יעמיד תורגמן .ואלא היכי עביד? כי הא דתניא :מעשה ומת בנו של רבי יהודה בר אילעאי ,ונכנס
לבית המדרש .ונכנס רבי חנניה בן עקביא וישב בצדו ,ולחש הוא לרבי חנניה בן עקביא ,ורבי חנניה בן
עקביא לתורגמן ,ותורגמן השמיע לרבים.
כתבו הב"י והרמ"א בשם ר' ירוחם שיכול לפסוק איסור והיתר ליחיד השואל אותו אם אין אחר אלא הוא
וצריכים לו .ולהגיד הלכה לתלמידיו אסור וכן נוהגים ,למרות שיש מקילים אחר שלושה ימים.
 כתב הב"י (בסוף הסימן) בשם אורחות חיים שמלמדי תינוקות דינם כרבים צריכים להם ,ועוד שמלאכתהאבד הוא כשהתינוקות בטלים ,וכן הביא הש"ך (ס"ק ב).
 כתב הט"ז (ס"ק א) שמותר לאבל לגלול התורה וכד' ,שמה שנאסר לו הוא רק הקריאה והלימוד לבד. בענין תהילים – כתב בגשה"ח (כא ,ה) שיש אוסרים כיון שהוא בכלל דברי תורה ,אך אם אומר בדרךתפילה ובקשה והתעוררות לתשובה – יש להתיר .וכן בילקו"י (כה ,ו) כתב להתיר לאבלים היושבים בטל.

סעיף ב – אבל כהן
כתב הרי"ץ גיאת שכל ההיתר הנ"ל הוא כשרבים צריכים לו להתלמד ,אבל אם האבל הוא הכהן היחיד בבית
הכנסת – אסור לו לקרות ויקרא ישראל במקומו ,כיון שכל הסיבה שכהן קורא היא משום דרכי שלום ולכן
אינה דוחה אבלות .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ג
כתב הרא"ש בתשובה (כלל כ"ז סימן ב') שכשמתפללים בבית האבל ואין שם מי שיתפלל – יכול האבל
להתפלל ולהוציא הרבים ידי חובתן ,שהרי הוא חייב בכל המצוות ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 כתב הרמ"א בשם או"ז שמצוה להתפלל שחרית וערבית בעשרה כל שבעה במקום שמת שם ,ואפילו אין שםאבל ,וזו נחת רוח לנשמה .והאבל מצטרף למנין .ולדעת מהרי"ל אינו מצטרף ביום הראשון.

סעיף ד
כתבו התוספות שימי האבל חמורים מתשעה באב בכך שאסור לקרות בהם אפילו באיוב וקינות וכד' .אך
הרא"ש התיר וכתב שכן נהגו שהאבל קורא במסכת מועד קטן בהלכות אבלות וכד' ,.וכן פסקו הטור
והשו"ע .ודווקא בינו לבין עצמו ,אבל אינו לומד עם אחרים אלא הם יושבים ונושאים ונותנים בהלכות
אבלות ,ואם טעו משיבן בשפה רפה והוא אינו שואל .והני מילי כשאין רבים צריכים לו ,אבל אם רבים
צריכים לו אפילו בהלכות אחרות מותר וכנ"ל.
 הביא הב"י בשם הירושלמי שאם היה להוט אחר התורה – מותר ,אך לא כתבוהו הפוסקים .ובילקו"י (כב,ח) הביא בשם בא"ח שמי שאכן קשה לו ויש לו צער גדול לשנות מסדר לימודו הרגיל בו – יכול להקל.
 נחלקו האחרונים האם האבל חייב בתלמוד תורה – לדעת פמ"ג חייב ,ולדעת שבט יהודה מותר ורשותבידו ,אך אינו חייב.

סעיף ה
כתבו הגהמ"י והמרדכי שאבל שיש לו בנים קטנים אין לו לבטלם מלימודם כי אין אבלות לקטן ,וכן פסק
השו"ע .והלבוש הסביר שלמרות שיש לאב שמחה בזה שהם לומדים – מכל מקום לא יבטלם מלימוד.

סימן שפ"ה

אבלות
סימן שפ"ה – דין שאלת שלום באבל

סעיף א  -מקור האיסור
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"א ע"א):
אבל אסור בשאילת שלום ,דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל האנק דם.
וכן פסקו הטור והשו"ע על פי הגמרא בהמשך (כ"א ע"א):
אבל אסור בשאלת שלום .כיצד שלושה ימים הראשונים אינו שואל בשלום כל אדם ואם אחרים לא
ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו צריך להודיעם שהוא אבל ולא ישיבם.
מג' עד שבעה אינו שואל ואם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו משיב להם.
מז' עד שלשים הוא שואל בשלום אחרים שאחרים שרויין בשלום ואין אחרים שואלין בשלומו וכ"ש
שמשיב למי ששאל בשלומו.
לאחר שלשים הרי הוא כשאר כל האדם.
בד"א בשאר קרובים אבל על אביו ואמו שואל בשלום אחרים אחר שבעה ואין אחרים שואלין
בשלומו עד אחר י"ב חדש.
 הביא הרמ"א בשם הכלבו והרמב"ם שכמו שאבל אסור בשאלת שלום – כל שכן שאסור להרבות דברים. הביאו הב"י והרמ"א בשם הגהמ"י ונמוק"י שאם עושה לכבוד הרבים ,כגון שבאים רבים לנחמו – מותרלומר להם לכו לבתיכם לשלום ,כמו שעשה ר' עקיבא בסיפור בגמרא בדף כ"א.
 כתב הרמ"א שמה שנוהגים כיום לשאול בשלום אבלים לאחר שבעה – נראה שהוא כיון שסוברים ששאלתשלום שלנו אינה זו המוזכרת בגמרא ,וממעשה דר"ע הנ"ל לא משמע כן .ובערוה"ש והילקו"י כתבו שלמעשה
היום נוהגים כמקילים.

סעיף ב
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"א ע"א) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
המוצא את חבירו אבל ,בתוך שלשים יום  -מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו ,לאחר שלשים
יום  -שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין .מתה אשתו ונשא אשה אחרת  -אינו רשאי ליכנס
לביתו לדבר עמו תנחומין .מצאו בשוק  -אומר לו בשפה רפה ובכובד ראש .מדבר עימו תנחומים כל
שנים עשר חודש ,ולאחר שנים עשר חודש מדבר עימו מן הצד.

סעיף ג
אומרת הגמרא בירושלמי בברכות (ב ,ז) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
תני במקום שנהגו לשאול אבילים בשבת שואלין ובדרום שואלין .ר' הושעיא רובא אזל לחד אתר
וחזא אביליא בשובתא ושאיל בון אמר לון אני איני יודע מנהג מקומכם אלא שלום עליכם כמנהג
מקומינו.
והרמב"ם (י ,א) כתב שהאבל נותן שלום לכל אדם ,שהוא מכלל דברים שבפרהסיא ,וכן פסק השו"ע.
 כתב הרמ"א שאסור לשלוח מנות לאבל על אביו ואימו כל שנים עשר חודש ואפילו בשבת במקום שנהגושלא לשאול בשלומו בשבת ,ואם נהגו לשאול בשלומו בשבת – גם זה מותר.
והט"ז (ס"ק א) כתב שאבל תוך שלושים על אחרים או שנים עשר חודש על אביו ואימו – אינו יכול להזמין
אחרים או להיות מוזמן על ידי אחרים.

סימן שפ"ו – שפ"ח

אבלות
סימן שפ"ו – עטיפת הראש באבל

סעיף א  -מקור הדין
אומרת הגמרא במועד קטן (ט"ו ע"א):
אבל חייב בעטיפת הראש ,מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ולא תעטה על שפם  -מכלל דכולי עלמא
מיחייבי.
ובדף כ"ד ע"א מבארת הגמרא את צורת העטיפה:
דאמר שמואל :כל קרע שאינו בשעת חימום  -אינו קרע ,וכל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים -
אינה עטיפה .מחוי רב נחמן עד גובי דדיקנא.
רב האי הסביר שהכוונה לכסות פניו עד שיער שעל הלסתות ועטיפה זו למעלה מן החוטם ,וכן כתב הרמב"ן.
 כתב הרמב"ן שצריך עטיפה כל היום ,אבל כשבאים אחרים ומנחמים – מגלה ראשו מאותה עטיפה לכבוד,וכן פסקו הטור והשו"ע.
אבל הגהמ"י בשם סמ"ג והתוספות כתבו שלא נהגו באלה מלכויות בעטיפת הראש מפני שמביא לידי שחוק
גדול מן הגויים .ואמנם הב"י דחה סברה זו ,אך הרמ"א פסק כן להלכה וכתב שאין להחמיר במה שלא נהגו
אבותינו .ומכל מקום כתב הב"ח בשם הרוקח שמשיכת הכובע לפני העיניים נחשבת כעטיפה ,וכן הביאו
הש"ך והט"ז.
סימן שפ"ז – דין כפיית המיטה

סעיף א – מקור הדין
אומרת הגמרא במועד קטן (ט"ו ע"א):
אבל חייב בכפיית המטה ,דתני בר קפרא דמות דיוקני נתתי בהן ,ובעונותיהם הפכתיה  -כפו
מטותיהן עליה.
ובמסכת שמחות (יא ,טו):
כו פה אדם את מיטתו על גבי שני ספסלים ,או על גבי ארבע אבנים ,אפילו חמש מצעות מלמעלן,
ואפילו גבוהה מן הארץ ארבע אמות ,ובלבד שיהיו רגליה זקופות מלמעלן.
כתב הרא"ש שאם ישן על גבי הקרקע ולא כפה מיטתו – לא יצא ,ואם כפה מיטתו וישן על גבי הקרקע – יצא,
כיון שאין החובה לישון על המיטה הכפויה אלא עצם כפיית המיטה היא החובה ,וכן דעת הרמב"ן ,הריב"ש
והראב"ד .אך הרמב"ם (ד ,ט) כתב שחייב לישון על מיטה כפויה .והב"י הכריע להלכה כדעת הרוב ,ועוד
שהלכה כדברי המיקל באבל.
 כתב הרמב"ן שהכפייה היא דווקא בשעת שינה או אכילה ,אך כל היום אינו יושב אפילו על מיטה כפויה אועל גבי הקרקע ,וכן המנחמים יושבים עימו על הקרקע .וכן פסקו הטור והשו"ע .וכתב הדרישה שאם אמר
האבל למנחמים שישבו על גבי ספסל – מותר להם כיון שהוא מוחל על כבודו .ואם הוא חולה או זקן יכול
לשים כר קטן תחתיו ,וכן הביאו הש"ך והט"ז .ומהרש"ל כתב שאף בשעת השינה ישן על גבי הקרקע (כדעת
הרמב"ם).
ובפנ"ב (יז ,ג) כתב שהמנהג היום להקל ולשבת על גבי כסא נמוך או כר וכד' ,ויש מקפידים שלא יהיה גבוה
טפח ולכל היותר שלושה טפחים .ולענין שינה על הקרקע בימינו הביא (שם ד הערה טז – יז) שנחלקו
האחרונים – יש מקילים ויש שכתבו שכיון שאין כיום דין כפיית המיטה יש לישן על הארץ דווקא.
 עוד אומרת הגמרא בדף כ"ז ע"א:תנו רבנן :הכופה מטתו ,לא מטתו בלבד הוא כופה ,אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה.
ואפילו יש לו עשר מטות בעשרה מקומות כופה את כולן ,ואפילו חמשה אחין ומת אחד  -כולן כופין.
ואם היתה מטה המיוחדת לכלים  -אין צריך לכפותה .דרגש  -אין צריך לכפותו ,אלא זוקפו .רבן
שמעון בן גמליאל אומר :דרגש ,מתיר את קרביטיו והוא נופל מאיליו.
הראב"ד והרא"ש כתבו שהכוונה למיטות אשתו ובניו שמתאבלים עימו ,אבל אם יש לו אורחים אינו צריך
לכפות מיטותיהם .והרמב"ן כתב שצריך לכפות את כל המיטות ואם יבואו אורחים – זוקף בשבילם עד
שהולכים.
 אומרת הגמרא בירושלמי (מועד קטן ג ,ה) שהדר בפונדק אינו כופה שמא יאמרו חרש הוא ,וביאר הרא"ששבפונדק רבין נכנסים בו ואם יראוהו כופה מיטתו יאמרו עליו שהוא מכשף.

סימן שפ"ו – שפ"ח

אבלות

סעיף ב – הדין בימינו
כתבו הרא"ש והסמ"ג שאין נוהגים בכפיית המיטה באשכנז וצרפת מפני שדרים בין הגויים וכל היום גויים
נכנסים ויוצאים בבתיהם ,ויש אומרים הטעם לפי שמיטות שלנו שראשיהם בולטים ולא ניכרת בהם כפיית
המיטה – לא שייך בהם דין כפייה .וכן פסק השו"ע והביא את שני הטעמים – שמא יאמרו הגויים שהם
מכשפים ושלא שייך כפיה במיטות שלנו.
 כתב הב"י בשם ר' ירוחם שכתב שראה בכל המקומות שמהפכים את הכר או הכסת רמז לכפיה ,למרותשחז"ל דיברו על מיטה ,וכן כתב הריב"ש שנהגו להפוך הכרים והכסתות .וכן התוספות כתבו שמכאן סמכו
שלא לישב על גבי כסא וספסל למרות שלא מצינו דין כפיה בכסא וספסל.
סימן שפ"ח – אבל ביום ראשון אסור להניח תפילין

סעיף א
אומרת הגמרא במועד קטן (ט"ו ע"א):
אבל אסור להניח תפילין ,מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך  -מכלל דכולי עלמא
אסור.
ובדף כ"א ע"א:
תנו רבנן :אבל ,שלשה ימים הראשונים אסור להניח תפילין .משלישי ואילך ,ושלישי בכלל  -מותר
להניח תפילין .ואם באו פנים חדשות  -אינו חולץ ,דברי רבי אליעזר .רבי יהושע אומר :אבל ,שני
ימים הראשונים  -אסור להניח תפילין ,משני ושני בכלל  -מותר להניח תפילין ,ואם באו פנים חדשות
 חול ץ .אמר רב מתנה :מאי טעמא דרבי אליעזר דכתיב ויתמו ימי בכי אבל משה .אמר רב עינא:מאי טעמא דרבי יהושע  -דכתיב ואחריתה כיום מר .ורבי יהושע נמי ,הא כתיב ויתמו ימי וגו'!  -אמר
לך :שאני משה ,דתקיף אבליה - .ורבי אליעזר נמי ,הא כתיב ואחריתה כיום מר!  -עיקר מרירא חד
יומא הוא.
אמר עולא :הלכה כרבי אליעזר בחליצה ,והלכה כרבי יהושע בהנחה .איבעיא להו :בשני לעולא ,חולץ
או אינו חולץ? תא שמע ,אמר עולא :חולץ ומניח אפילו מאה פעמים .תניא נמי הכי ,יהודה בן תימא
אומר :חולץ ומניח אפילו מאה פעמים .רבא אמר :כיון שהניח  -שוב אינו חולץ.
ופסק הטור הלכה כעולא .עוד כתב שיש אומרים שאינו מותר ביום השני מיד אלא אחר שיתפללו ויעמדו
המנחמים מאצלו .אבל הרי"ף ,הרא"ש והרמב"ן סוברים שאינו אסור אלא ביום ראשון בלבד וביום השני
מותר מיד לאחר שתנץ החמה ,וכן פסקו הטור והשו"ע ,והטעם כיון שמקצת היום השני ככולו.
אבל הב"ח הסביר את הרי"ף אחרת ,וכתב שכן גם דעת הרמב"ם – ביום השני מותר מיד ואין צריך לחכות
עד הנץ החמה ,ומה שאמר ר' יהושע שאסור שני ימים – דווקא אם באו ביום השני פנים חדשות ,שאז אסור
להניח בפניהם אם עדיין לא הניח ,וכן פסק הב"ח וכתב שהרוצה להחמיר כרא"ש והטור יחמיר לעצמו ולא
יורה לאחרים.
ובפנ"ב (יב הערה ד) כתב בשם גשה"ח שבמקרה שצריך להתפלל קודם הנץ או שאחר כך יצטרך להתפלל
ביחידות – יכול להקל ולהניח לפני הנץ.
 הביא הרמ"א בדרכ"מ בשם המרדכי שהביא שנהגו שאבל כשהולך לבית הכנסת בשבת שתוך שבעה אינומתעטף בציצית ,אך דחה המרדכי מנהג זה כיון שאבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה ודווקא תפילין
יצאו מן הכלל כיון שנקראו פאר.

סעיף ב
כתב הרמב"ן שצריך האבל ליישב דעתו ולכוון ליבו לתפילין שלא יסיח דעתו מהם ,ולכן מניח דווקא ביישוב
דעתו אבל בשעת הספד ובכי לא מניח ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סימן שפ"ט

אבלות
סימן שפ"ט – אבל אסור בכביסת כסותו ודין גיהוץ

סעיף א  -מקור האיסור
אומרת הגמרא במועד קטן (י"ז ע"ב):
דתניא :תכפוהו אבליו זה אחר זה ,הכביד שערו  -מיקל בתער ,ומכבס כסותו במים - .הא אתמר
עלה ,אמר רב חסדא :בתער ולא במספרים ,במים ולא בנתר ולא באהל .אמר רב חסדא :זאת
אומרת :אבל אסור בתכבוסת.
כתבו הרמב"ן והרמב"ם שאסור לכבס כסותו כל שבעה ימים ,וריב"א אסר כיבוס כל שלושים .והסמ"ק כתב
שמותר ללבוש חלוק לבן מיד אחר שבעה והעולם נהגו בו איסור ,ונוהגים שאדם אחר לובשו תחילה ואחר כך
לובשו האבל ,והמנהג עיקר משום שכל הלכה שרופפת בידך הלך אחר המנהג ,וכן הביא המרדכי מנהג זה.
ולמעשה פסקו הטור והשו"ע כדעת הרמב"ן והרמב"ם .אך הרמ"א הביא דעת ריב"א והמנהג של הסמ"ק
והמרדכי ,ובשם הכלבו כתב שמספיק שאדם אחר לובשו רק שעה אחת .והש"ך (ס"ק ד) כתב שאין הכוונה
לשעה ממש אלא זמן מה.
 כתב הרמב"ן כשם שאסור לכבס כך אסור ללבוש המכובסים מקודם לכן אפילו ישנים ,וכל שכן חדשים,ודחה דברי רש"י שהתיר ללבוש בשבעת ימי האבלות חלוק המכובס מקודם לכן .וכן פסקו הטור והשו"ע
כרמב"ן .ובפת"ש (ס"ק ב) הביא בשם שו"ת לחמי תודה שהאיסור דווקא במחליף לתענוג ,אבל אם בגדיו
מלוכלכים – מותר להחליף גם בתוך שבעה ,וכן כתב בפנ"ב (יח ,ד).
 כתב הרמב"ן ,וכן פסקו הטור והשו"ע ,שגם הסדינים והמצעות של המיטה אסור לכבסן ולהציע המכובסין.וכן מטפחות הידים והשולחן אף על פי שמותר לכבסן במועד ,וכן בכל אלו ששנו בגמרא שם שמותרים לכבס
במועד ,כגון היוצא מבית השביה ומבית האסורים ,ומנודה שהתירו לו חכמים ,והנשאל לחכם והותר ,והבא
ממדינת הים שהלך להרויח ולא היה לו פנאי לגלח  -אסורין בימי אבלו ,שאם אירעו אחד מהם קודם
האבלות ונכנס מיד לתוך האבלות אסור לכבס אא"כ אירעו אחד מהם ותכפוהו מיד שני האבלויות זה אחר
זה אז מותר לכבס בין בנתר בין בחול אפילו תוך שבעה ובלבד שיעשנו בצינעא בתוך ביתו ואחר שתכפוהו
אבליו זה אחר זה מכבס במים אבל לא בנתר וחול.
ובט"ז (ס"ק א) כתב שלכבוד שבת מותר לפרוש מפה מכובסת.

סעיף ב – כיבוס לקטנים
כתב הב"י שמותרים הגדולים לספר הקטנים שמת אביהם או לכבס בגדיהם ,וכן הביא במרדכי וכן פסק
בשו"ע.

סעיף ג
כתב הרמב"ן שהאבל אסור בכלים חדשים צבועים ובישנים מכובסים היוצאים מתחת המכבש תוך שבעה,
למרות שאין בהם גזירת שלושים ומותרים לאחר שבעה ,וכן פסק השו"ע.
 כתב הב"י בשם הכלבו שאדם שאבל על אביו ואימו ,אם יש לו בגדי שבת ישנים מותר ללבשם אחר ארבעהשבועות אבל אין לו לעשות בגדים חדשים תוך שנתו ,אלא אם כן מניח לאחר ללובשן שנים או שלושה ימים,
והכל מותר לאחר ארבעה שבועות בין ללבוש ובין לעשות חדשים אלא שאין מנהג .וכן הביא הרמ"א וסיים
שנהגו איסור כל י"ב חודש.

סעיף ד
כתב הרמב"ן שאסור לכבס ולהניח בתוך שבעה מצד מלאכה ,בין על ידי עצמו ובין על ידי אחרים .ואם היתה
כסותו בקביעות ביד אחרים – מכבסים אותם כדרכם כמו שאר מלאכות שבתלוש שביד אחרים בקבלנות ,וכן
פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ה
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ג ע"א):
תנו רבנן :כל שלשים יום לגיהוץ ,אחד כלים חדשים ואחד כלים ישנים יוצאין מתוך המכבש .רבי
אומר :לא אסרו אלא כלים חדשים בלבד .רבי אלעזר ברבי שמעון אומר :לא אסרו אלא כלים
חדשים לבנים בלבד .אביי נפיק בגרדא דסרבלא ,כרבי .רבא נפיק בחימוצתא רומיתא סומקתא
חדתי ,כרבי אלעזר ברבי שמעון.
פסקו הרי"ף ,הרא"ש והרמב"ן כר' אלעזר ,וכן פסקו הטור והשו"ע ,הלכך ישנים אפילו לבנים או צבועים
אפילו חדשים מותרים שאין איסור אלא בלבנים חדשים ומגוהצים .והראב"ד כתב שגם לבנים חדשים

סימן שפ"ט
אבלות
ומגוהצים מותרים אלא אם כן נתנם במכבש אחר הגיהוץ ,אך הרמב"ן והרא"ש דחו דבריו ,ועוד כתבו שאין
חילוק בין בגדי פשתן לשאר בגדים.
 כתב ר' ירוחם שהאיסור הוא גם ללבוש בגד מגוהץ וגם להציע סדין מגוהץ תחתיו ,וכן הביאו הב"יוהרמ"א .עוד כתב שדווקא מלבוש אסור אבל כובע של ראש וכד' מותר מגוהצים ,והרמ"א בדרכ"מ כתב
שנהגו בהם איסור ואפילו במכובסים.
 אומרת הגמרא בירושלמי (מועד קטן ג ,ה) על כל המתים אסור בגיהוץ עד שלושים יום ובאביו ואימו עדשנים עשר חודש ,ובמסכת שמחות (ט ,י):
ע ל כל המתים כולן ,אסור ללבוש בגדים מגוהצין עד לאחר שלשים יום ,על אביו ועל אמו אסור עד
שיגיע הרגל ויגערו בו חביריו.
כתבו הרמב"ן והרא"ש כדברי הירושלמי והברייתא ולכן על אביו ואימו אסור עד שיגיע הרגל אחר שלושים
יום ויגערו בו חבריו לומר לו לבוש כלים המגוהצים לכבוד הרגל ,וכן פסק השו"ע.

סעיף ו – מהו גיהוץ
כתב רבינו האי שגיהוץ היינו עבורי חומרתא אמנא .הרמב"ן פירש שהיא צקל בלשון ערב ,והנמוק"י פירש
שהוא מים באפר או בנתר ובורית ,והביאם השו"ע.

סעיף ז – גיהוץ לאחר שבעה
כתב הרמב"ן שלאחר שבעה אף על פי שהוא אסור בגיהוץ ,מגהץ בין לעצמו בין לאחרים ,ומה שאמרו
שלושים לגיהוץ הוא דווקא שאסור ללבוש ,וכן פסק השו"ע.

סעיף ח – גיהוץ שלנו
כתב הטור שכיון שגיהוץ שלנו הוא ככיבוס שלהם – הכל מותר לאחר שבעה .וכן הביא השו"ע בשם יש מי
שאומר ,וכן כתב הב"ח .ובב"י כתב בשם הסמ"ג שאף על פי כן משמע שרבא היה מחמיר כר' אלעזר ברבי
שמעון בגיהוץ למרות שהיה בבבל.

סימן ש"צ

אבלות
סימן ש"צ – דין גילוח וסריקה באבל

סעיף א  -מקור האיסור
אומרת הגמרא במועד קטן (י"ד ע"ב):
אבל אסור בתספורת ,מדקאמר להו רחמנא לבני אהרן ראשיכם אל תפרעו  -מכלל דכולי עלמא
אסור.
ובדף י"ח ע"א:
אמר רב יהודה אמר רב :זוג בא מחמתן לפני רבי ,ומר זוטרא מתני :זוג בא מחמתן לפני רבי ,ובקשו
ממנו צפרנים  -והתיר להם ,ואם בקשו ממנו שפה  -התיר להם .ושמואל אמר :אף בקשו ממנו שפה
והתיר להם .אמר אביטול ספרא משמיה דרב :שפה מזוית לזוית .אמר רבי אמי :ובשפה המעכבת.
אמר רב נחמן בר יצחק :לדידי כשפה המעכבת דמי לי.
הרמב"ם והראב"ד פסקו שאסור לגלח לגמרי ,ומה שהתירו בגמרא זה דווקא במועד אך לא באבל .והרי"ץ
גיאת אסר כל שבעה אך התיר שפה המעכבת בתוך שלושים .והרמב"ן כתב ששפה המעכבת מותר אף בתוך
שבעה.
כתב הב"י שהלכה להחמיר ,כדעת הרמב"ם והראב"ד ,אלא שבשו"ע פסק בפועל כשיטת הרי"ץ גיאת.
ובביאור הגר"א כתב שהעיקר להקל כדעת הרמב"ן וכתב שכך גם משמע שפסק הטור.

סעיף ב
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ה ,ח) ,וכן פסקו הרי"ף והרא"ש:
היה יושב ומספר ,באו ואמרו לו מת אביך ,הרי זה יגמור ,אחד המספר ואחד המסתפר.
והסביר המרדכי שהטעם משום שגדול כבוד הבריות ,ומה שהספר גומר – דווקא כשאין ספר אחר בעיר ,וכן
פסק בשו"ע.

סעיף ג – תכפוהו אבליו
אומרת הגמרא במועד קטן (י"ז ע"ב):
תנו רבנן :כל אלו שאמרו מותרין לגלח במועד  -מותרין לגלח בימי אבלן .והתניא אסורים!  -אמר רב
חסדא אמר רב שילא :כי תניא הכא מותרין  -בשתכפוהו אבליו - .אי בשתכפוהו אבליו ,מאי איריא
כל אלו שאמרו? אפילו כולי עלמא נמי! דתניא :תכפוהו אבליו זה אחר זה ,הכביד שערו  -מיקל
בתער ,ומכבס כסותו במים - .הא אתמר עלה ,אמר רב חסדא :בתער ולא במספרים ,במים ולא בנתר
ולא באהל.
כתב הרמב"ן הבא ממדינת הים וכד' שאירעו אחד מהמקרים הנ"ל קודם הרגל ותכפוהו מיד שתי אבלויות זו
אחר זו – מגלח כדרכו בין בתער ובין במספרים ,אפילו תוך שבעה .ואדם אחר שתכפוהו אבליו זה אחר זה –
מיקל שערו ,כלומר מגלחו קצת בתער אבל לא במספרים ,וכן פסק בשו"ע .והוסיפו הב"י והרמ"א בשם
הרמב"ן ובלבד שיעשנו בצנעה.

סעיף ד
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ב ע"ב):
על כל המתים כולן מסתפר לאחר שלשים יום ,על אביו ועל אמו  -עד שיגערו בו חבריו.
כתב הסמ"ק שאם עברו שלושים יום קודם הרגל – הרגל מפסיק ואין צריך להמתין עד שיגערו בו חביריו .אך
הרא"ש ,הרמב"ם והרמב"ן כתבו שאפילו אם פגע בו הרגל לאחר שלושים יום – אסור עד שיגערו בו חביריו,
וכן פסקו הטור והשו"ע.
 בענין שיעור הגערה – כתבו תרוה"ד והאגודה שנהגו שלושה חדשים ,ובכלבו כתב שהשיעור הוא שלושיםיום אחר שלושים יום הראשונים ,ובאו"ז ובב"י משמע שהוא אחר שלושים יום בלבד .ומהרי"ל כתב שנוהגים
לא לספר על אביו ו אימו כל שנים עשר חודש ,ואם הכביד שערו מקילים ,ויש מקילים בזה בכלל הואיל ואינו
אלא חומרה בעלמא .והאו"ז כתב שבמקרה הצורך ,כמו לדוגמה אם הוא מצוי בין השרים וכד' – ודאי מותר
להקל ,וכן הביא הרמ"א.

סימן ש"צ

אבלות

סעיף ה – תספורת לאישה
כתב הטור בשם אבל רבתי – אישה מותרת בנטילת שיער אחר שבעה (ובחידושי הגהות כתב שלא נמצא
בספרים שלפנינו).
הרי"ף והרמב"ם פסקו כדברי הברייתא ,וכן פסק הב"י .אך הרמב"ן ,רש"י ,תוספות והרא"ש חלקו וכתבו
שתספורת ממש אסורה כל שלושים כמו האיש ,ומה שהתירו דווקא באישה המעברת סרק על פניה וטופלתו
בסיד שהוא משום תכשיט שלא תתנוול על בעלה .וכתב הרמ"א שלמרות שהלכה כדברי המיקל באבל ,כיון
שרוב הראשונים החמירו  -הלכה כמותם.

סעיף ו – סירוק שערות
כתב ר' ירוחם שרש"י התיר לסרוק ראשו במסרק אפילו תוך שבעה כיון שאין כאן לא תענוג ולא שמחה.
והסמ"ק התיר דווקא לאחר שבעה ,והכריע השו"ע כדברי המקילים.

סעיף ז – נטילת צפרניים
אומרת הגמרא במועד קטן (י"ז ע"ב):
תנו רבנן :כשם שאמרו אסור לגלח במועד  -כך אסור ליטול צפורנים במועד ,דברי רבי יהודה .ורבי
יוסי מתיר .וכשם שאמרו :אבל אסור לגלח בימי אבלו  -כך אסור ליטול צפורנים בימי אבלו ,דברי
רבי יהודה .ורבי יוסי מתיר .אמר עולא :הלכה כרבי יהודה באבל ,והלכה כרבי יוסי במועד ,שמואל
אמר הלכה כרבי יוסי במועד ובאבל .דאמר שמואל :הלכה כדברי המיקל באבל...
סבור מיניה :דיד  -אין ,דרגל  -לא .אמר רב ענן בר תחליפא :לדידי מפרשא לי מיניה דשמואל :לא
שנא דיד ,ולא שנא דרגל .אמר רב חייא בר אשי אמר רב :ובגנוסטרא אסור.
כתבו הראשונים שכוונת הגמרא היא שאסור במספרים או בסכין ומותר רק בשינוי כגון בידיו או בשיניו ,וכן
פסקו הטור והשו"ע .וכתבו הרי"ף ,הרמב"ם והרמב"ן שמותר בשינוי אפילו תוך שבעה ,והאיסור בכלי הוא
כל שלושים .אך הרי"ץ גיאת ,סמ"ג ובה"ג כתבו שלאחר שבעה מותר אפילו במספרים .ופסק השו"ע כרי"ף
ורמב"ם.
 כתב הגהמ"י שאישה שאירעה טבילתה בחול המועד או שאירעה טבילת מצוה תוך שלושים אחר שבעה –לא תיטול את צפרניה בעצמה ,אבל אומרת לגויה שתיטול צפרניה אפילו בכלי ,כיון שאמירה לגוי הינה שבות
בלבד – במקום מצוה לא גזרו ,כיון שהיא עצמה לא יכולה ליטלם יפה בשיניה או בידיה .וכן פסק השו"ע.
והרמ"א כתב שמה שהתיר על ידי גויה – דווקא לענין חול המועד ,אבל בימי אבלה מותרת גם על ידי יהודיה.
אך הש"ך (ס"ק ד) כתב שאף באבלות מותר דווקא על ידי גויה ואין להתיר על ידי יהודיה כיון שהיא שליחה
שלה ואסור.
כתב הט"ז (ס"ק ג) שעל ידי יהודיה נחשב שינוי .אך הקשה על עצם האיסור – הרי אם השו"ע התיר לאישה
להסתפר אחר שבעה ,ועוד שהתירו להלן ליטול צפרניים לצורך מילה – מדוע לאסור נטילת צפרניים לצורך
טבילת מצוה .וכתב שלא ראה נשים נוהגות ליטול צפרניים על ידי אחר כל שלושים .ובנקה"כ דחה תמיהתו,
וכן בבאה"ג כתב שהתירו דווקא נטילת שיער שהיא נמאסת בה ביותר .ובפנ"ב (יט ,ו והערה כ"א שם) כתב
שכשאי אפשר לה ליטלם על ידי אחרת – יש מתירים ליטול בעצמה ,והסתמך על דברי הט"ז הנ"ל ועל דברי
החכ"א והדברי חיים.

סימן שצ"א

אבלות

סימן שצ"א – אבל אסור בכל מיני שמחה
סעיף א – איסור נשיאת תינוק
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ו ע"ב):
ואמר רב פפא :תנא באבל רבתי :אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו מפני שמביאו לידי שחוק ,ונמצא
מתגנה על הבריות.
כתב הרמב"ם שהאיסור הוא דווקא תוך שבעה ,וכן פסק השו"ע .ובטור כתב שאבל אסור בשמחה כל
שלושים ואחר כך הביא את דין התינוק הנ"ל ,וביאר הב"ח שכוונתו שבעיקרון אסור בשמחה כל שלושים,
ולכן אסור להיכנס לבית המשתה כדלהלן ,אך החשש של תינוק הוא דווקא תוך שבעה ולא כל שלושים.

סעיף ב
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ב ע"ב):
על כל המתים כולן  -נכנס לבית השמחה לאחר שלשים יום ,על אביו ועל אמו  -לאחר שנים עשר
חדש.
כתבו הרא"ש ועוד ראשונים שאף אם היתה שנה מעוברת – מותר לאחר שנים עשר חודש ,וכן פסקו הטור
והשו"ע .וכן כתבו הב"ח והט"ז (ס"ק א) שלאחר שנים עשר חודש יש להפסיק האבלות לגמרי ותמהו על
האנשים שנוהגים אבלות גם בחודש השלושה עשר.
 עוד בגמרא שם:אמר רבה בר בר חנה :ולשמחת מריעות .מיתיבי :ולשמחה ולמריעות שלשים יום!  -קשיא .אמימר
מתני הכי :אמר רבה בר בר חנה ,ולשמחת מריעות  -מותר ליכנס לאלתר - .והא תניא :לשמחה
שלשים ,ולמריעות שלשים!  -לא קשיא; הא באריסותא ,הא  -בפורענותא.
כלומר ההיתר במריעות הוא דווקא במקרה שכבר אכל עם רעיו והגיע תורו לפרוע הסעודה בימי אבלו ,אבל
אסור להתחיל ולעשות סעודת מריעות עד לאחר שלושים יום .ועל אביו ואימו אסור בין להתחיל ובין לפרוע
עד לאחר שנים עשר חודש ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 אומרת הברייתא במסכת שמחות (ט ,טו):על כל המתים כולן ,אסור לילך לבית המשתה עד שישלימו לו שלשים יום ,על אביו ועל אמו כל שנים
עשר חודש ,אלא אם כן היתה משתה של מצוה.
כתבו הרא"ש והראב"ד שסעודת מצוה יש בה היתר וכן סעודה שהיא לשם שמים ,כמו המשיא יתום או
יתומה או עני ועניה ,שאם לא יאכל שם ויעשה הוא – יתבטל המעשה .וכל זה לא התירו אלא משלושים
ואילך באביו ואימו ,אבל תוך שלושים הוא אסור לכל סעודת מצוה שבעולם .והרמב"ן חלק וכתב שאין
להתיר במקרים הנ"ל אלא רק בחבורת מצוה .והרמ"א פסק כדברי הרא"ש והראב"ד.
ובשם תרוה"ד כתב שסעודת מצוה שאין בה שמחה מותר להיכנס אליה אפילו תוך שבעה ובלבד שלא יצא
מפתח ביתו ,כמו לדוגמה סעודת פדיון הבן או ברית מילה .והמרדכי אסר בסעודת מילה ,ולמעשה כתב
הרמ"א שהמנהג שלא לאכול בשום סעודה בעולם כל שנים עשר חודש על אביו ואימו ותוך שלושים על שאר
קרובים אם הוא חוץ לביתו ,ובתוך ביתו מקילין בסעודת ברית וסעודות שאין בהם שמחה ,אך בסעודת
נישואים יש להחמיר.
 כתב הרמ"א בשם מהרי"ל אבל שהוא בעל ברית או מוהל ילבש בגדי שבת עד לאחר המילה ,ומותר להיכנסלמילה לאכול שם אם הוא לאחר שלושים אף על פי שאין המילה בביתו .ובט"ז (ס"ק ג) תמה שהרי בתשובת
מהרי"ל משמע שלאחר שבעה מותר ,וכתב שהכריע הרמ"א מסברת עצמו להתיר רק לאחר שלושים אף
באביו ואימו ,ואין להקל כנגד הכרעת הרמ"א .ובבית לחם יהודה כתב שאחר שלושים יום על אביו ואימו
מותר להשתתף בסעודת סיום מסכת ובלבד שאף האבל למד עם המסיימים בעצמו ,וכן מותר בסעודת בר
מצוה בתנאי שהנער דורש או שהוא יום הבר מצוה ממש (יש"ש) ,וכן סעודת חינוך הבית הוי מצוה ,וכן
סעודת חנוכה ,סעודת בן זכר בליל שבת ,סעודה שנהגו לעשות בגמר מצוה וסעודת קנין.

סעיף ג
כתב הגהמ"י שלא אסרו להיכנס לבית המשתה אלא אם כן אוכל עמהם ,אבל אם אינו אוכל עמהם מותר
להיכנס .וכן כתב הרב יהודה אלברצלוני שיש נוהגים תוך שנים עשר חודש להיכנס לחופה לשמוע הברכה או
לבקר אבל לא לאכול ויש מחמירין שאין נכנסין כלל .והרמב"ן כתב שאין להיכנס כלל לסעודת חתן ,וכן כתב
הרא"ש שנוהגים באשכנז שכל שנים עשר חודש עומד חוץ לבית לשמוע הברכות ואינו נכנס כלל.

סימן שצ"א
אבלות
לענין הלכה הכריע הב"י כדעת הרמב"ן והרא"ש להחמיר .והרמ"א הביא בשם הגהמ"י שהתיר להיכנס
לחופה שעושים בבית הכנסת ואין שם שמחה כלל מיד לאחר שבעה ,הראבי"ה התיר לאחר שלושים,
ומהרי"ל החמיר כל שנים עשר חודש .ומכל מקום נראה שיכול האבל לברך ברכת אירוסין ונישואין בחופה
שבבית הכנסת ,וכן יכול להיות אחד מהשניים שמכניסים החתן תחת החופה ויכול ללבוש אז בגדי שבת,
ובלבד שיהיה אחר שלושים.
 עוד הביא הרמ"א בשם הכלבו שמתיר לאבל לאכול סעודת נישואין או ברית מילה עם המשמשים ,ובלבדשלא יהיה במקום שמחה ,ובהגהת אשר"י אוסר וכן נוהגים ,רק שהאבל משמש שם אם ירצה ואוכל בביתו
ממה ששולחים לו מן הסעודה.
ובשם הרוקח התיר לאכול בסעודה של דגים שעושים לאחר הנישואין כיון שכבר פסקו מלומר בה שהשמחה
במעונו .והט"ז (ס"ק ה) כתב שלפי דברי הרמ"א לעיל שאין לאכול בשום סעודה – גם זה אסור.
 כתב הרמ"א בשם מהרי"ו שאסור לאכול בסעודה בלילה שביום המחרת מת אביו או אימו (יארצייט),והש"ך (ס"ק ח) בשם העט"ז כתב שלא ראה שנוהגים כן ,אך הוא עצמו ראה שנוהגים לאסור.

סימן שצ"ב

אבלות

סימן שצ"ב – אבל אסור כל שלושים יום לישא אישה
סעיף א – איסור נישואין
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ג ע"א):
תנו רבנן :כל שלשים יום לנישואין.
פסקו הרא"ש ,ר"ת ,הרמב"ן והטור שאין הכוונה לנישואין בלבד ,אלא אף אירוסין אסורים כל שלושים יום,
ואף בלא סעודה .ולאחר שלושים ,אפילו על אביו ואימו ,מותר לעשות סעודת אירוסין ונישואין כדרכו.
והרמב"ם (ו ,ה) כתב שדווקא נישואין אסרו אבל אירוסין מותר אפילו ביום המיתה .ובב"י כתב שהלכה
כדברי הרמב"ם שמיקל באבל ,וכן פסק בשו"ע – מותר לקדש אישה אפילו ביום המיתה ,והוא שלא יעשה
סעודה .והרמ"א פסק כדעת רוב הראשונים שאסור ליארס .ומכל מקום ,כתב הב"ח שלקשר עצמו בשידוכין
בלא אירוסין ודאי מותר אפילו ביום המיתה.

סעיף ב – מתה אשתו
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ג ע"א):
מתה אשתו  -אסור לישא אשה אחרת ,עד שיעברו עליו שלשה רגלים .רבי יהודה אומר :רגל ראשון
ושני  -אסור ,שלישי  -מותר.
פסקו הרי"ץ גיאת ,הרמב"ן והרא"ש כר' יהודה כיון שהלכה כדברי המיקל באבל ,ולא שנא אם הרגלים
קרובים או רחוקים .אבל הרמב"ם ,הרי"ף ,ר"ח ,ראבי"ה ,תרוה"ד ,ריצב"א ורשב"ם פסקו כת"ק ,וכן
הכריע השו"ע .ודווקא לישא אסור ,אבל להיכנס לבית המשתה דינו כמו בשאר קרובים.
 כתבו הרא"ש והרמב"ן שר"ה ויו"כ לא נחשבים כרגלים לדבר זה ,וכן פסקו הטור והשו"ע .אבל הט"ז(ס"ק ג) הביא בשם האגודה שסבר שכן נחשבים כרגלים.
 בגמרא ביבמות (מ"א ע"א) אומר ר' יוסי" :כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה מפני האיבול" ,ובדף מ"גע"ב שם – "כמה איבול שלה  -שלושים יום" .ולכן אישה שמת בעלה אינה מתאבלת אלא שלושים יום ,אך
אסורה ליארס ולהינשא עד שלושה חודשים משום הבחנה .והמרדכי כתב הטעם שאינה צריכה להמתין
שלושה רגלים – משום דאישה בבעל כלדהוא ניחא לה .וכן הכריעו הב"י ,הטור והש"ך (ס"ק ב) בשם כל
הפוסקים.
 אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ג ע"א):ואם אין לו בנים  -מותר לישא לאלתר ,משום ביטול פריה ורביה .הניחה לו בנים קטנים  -מותר
לישא לאלתר ,מפני פרנסתן.
ובירושלמי ביבמות נאמר שאף אם אין לו מי שישמשנו מותר לישא לאלתר .וכתב הרמב"ן שבכל מקרה תוך
שלושים יום אסור ,ולאלתר פירושו לאחר שלושים יום .אך הרא"ש ושאר מפרשים פירשו לאלתר ממש –
תוך שלושים יום ,ור"ת כתב שתוך שבעה ודאי אסור  ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
 ממשיכה הגמרא במועד קטן (כ"ג ע"א):מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן ,ואמר לאחותה בבית הקברות :לכי ופרנסי את בני אחותך .ואף
על פי כן לא בא עליה אלא לזמן מרובה .מאי לזמן מרובה? אמר רב פפא :לאחר שלשים יום.
ר"ת והראב"ד פירשו שהכוונה דווקא למי שיש לו בנים קטנים או שאין לו מי שישמשנו ,שאינו ממהר לישא
אלא כדי שתשמשנו .אבל מי שאין לו בנים וממהר לישא משום פריה ורביה – מותר לכנוס ולבעול מיד אחר
שבעה .והרמב"ם לא חילק ובכל מקרה התיר לארס ולכנוס מיד אך לבעול רק לאחר שלושים.
ופסקו הרי"ף והרא"ש כר"ת ,וכן פסקו הטור והשו"ע .וכל זמן שאין לו בן ובת נחשב כלא קיים פריה ורביה.
וכן אם היו לו בנים ומתו – לא נחשב שקיים פריה ורביה .אבל אם הניחו בנים – נחשב שקיים.
 בענין אין לו מי שישמשנו – הביא הב"י בשם פסקי תוספות שאם אין לו כי אם בנות גדולות – אם אינןאצלו יש לו להקל  ,ואם הן אצלו יש לו להחמיר כיון שיש לו מי שישמשנו .ובנים גדולים צ"ע ,והכל לפי צרכי
השימוש .ואם הוא עשיר לשכור שמשים נראה להחמיר.
עוד הביא בשם תרוה"ד שאף מי שעשיר ויכול לשכור משרתים ,אם אין בתו או כלתו אצלו בבית שתוכל
לשמש בחפיפת הראש או שאר דברים שמתבייש מאחרים – נחשב כאין לו מי שישמשנו .וכן הביא הרמ"א
וכתב שמכאן נשתרבב המנהג שרבים מקילים בענין ונושאים נשים תוך שלושה רגלים ,ובעל נפש יחוש לעצמו.
ובדגמ"ר כתב שהטעם שמקילים מחשש שמא יקדמנו אחר.
 כתב הב"י בשם המרדכי שמי שתפסו השר ואינו רוצה להניחו מתפיסתו עד שישא אישה תוך שלושה רגליםאחר מיתת אשתו – יש מתירים משום צער ,וכן הביא הרמ"א וכתב שכן נראה לו עיקר.

אבלות

סימן שצ"ב

סעיף ג
כתב הטור מעשה באחד ששידך ומת אחי המשודכת קרוב לחופה אחר שהזמין הקרואים ,והתיר ר"ת
שתיכנס לחופה תוך שלושים יום משום פו"ר שלו ,כיון ששידך זאת ואם לא ישאנה לא ישא אחרת .אבל אם
לא שידך ,אף על פי שחפץ בזאת יותר מבאחרת ומדבר בה – אסור .וכן הורה הרא"ש במקרה דומה ,והתיר
על פי דברי ר"ת הנ"ל לכנוס ולבעול אחר שבעה ,ודווקא במקום הפסד ,וכן פסק השו"ע .ובב"י ביאר שאם יש
לו בנים קטנים ,מותר לישא אחות אשתו אפילו לא שידך ,כי היא מרחמת על בני אחותה יותר מאחרת ,וכן
הביא הרמ"א .ובמקרה זה ,כתב הט"ז (ס"ק ו) שלא יבעל עד אחר שלושים כיון שלא שייך כאן מצות פו"ר.

סימן שצ"ג

אבלות

סימן שצ"ג – מתי האבל יכול לצאת מביתו
סעיף א
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"א ע"ב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
תנו רבנן :אבל ,שלשה ימים הראשונים  -אינו הולך לבית האבל ,מכאן ואילך  -הולך ,ואינו יושב
במקום המנחמין אלא במקום המתנחמין.
כתב המרדכי שאף כשהולך עם שאר אבלי מתים לבית הקברות – עומד בשורה עם האבלים ,ויש אומרים
ששני ימים הראשונים אינו הולך לבית הקברות ללוות המת .ובטור פסק ששלושה ימים הראשונים אינו
יוצא ,מכאן ואילך הולך ועומד בשורה אצל האבל ,וכתב הרמ"א שמקצת היום השלישי ככולו ,ולכן אמר
שלושה ימים.
 אומרת הברייתא במסכת שמחות (ו ,ד) ,וכן פסק השו"ע:מת באותה העיר ,ביום הראשון וביום השני אינו יוצא עמהן ,בשלישי יוצא ועומד בשורה להתנחם,
אבל לא לנחם אחרים .במה דברים אמורים בזמן שיש שם כדי נושאי המטה וקובריה ,אבל אין שם
כדי נושאי המטה וקובריה יוצא עמהן אפילו ביום הראשון.
 סיים הרמ"א שלא ראה שנוהגים בכל הנ"ל עכשיו כי אין האבל הולך לבית הקברות ולא לבית האבל כלשבעה ,ואפשר שלאו חיוב הוא אלא רשות ומאחר שעכשיו אין מתנחמים כמו בימיהם – שב ואל תעשה עדיף.
 כתב הב"י בשם תרוה"ד שמותר לאבל לצאת מביתו בלילה לאחר שכלתה רגל מן השוק בשעת הצורך ,וכןהביא הרמ"א בסעיף ב'.
 כתב הדרכ"מ בשם תשובת בר ששת שיש מקומות שנוהגים שהאבל הולך כל שבעה כל יום על הקברותומעוררים על המת ,ואין למחות בידם ואין בזה משום חוקות הגויים או דרכי האמורי.

סעיף ב
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ג ע"א):
תנו רבנן :אבל ,שבת ראשונה  -אינו יוצא מפתח ביתו ,שניה  -יוצא ואינו יושב במקומו ,שלישית -
יושב במקומו ואינו מדבר ,רביעית  -הרי הוא ככל אדם.
רבי יהודה אומר :לא הוצרכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו  -שהרי הכל נכנסין לביתו
לנחמו .אלא :שניה  -אינו יוצא מפתח ביתו ,שלישית  -יוצא ואינו יושב במקומו ,רביעית  -יושב
במקומו ואינו מדבר ,חמישית  -הרי הוא ככל אדם.
כתבו רש"י ,הרמב"ם והרא"ש ששבת הראשונה פירושו שבוע הראשון.
 כתבו הרא"ש בתשובה (כז ,ב) ור' ירוחם שאמנם אבל חייב במצוות שבגופו ,אבל לצורך חופה ,מילהולשמוע הברכות וכד' – אינו יוצא ,וכן פסק השו"ע ,דלא כנמוק"י שהתיר לדבר מצוה.
 כתב רבינו שמשון שאם קבר מתו שעה אחת לפני הרגל ,אותה שעה והרגל חשובים כארבעה עשר יום ומידלאחר הרגל יש לו דין שבוע שלישי ,ולכן אם מת באמצע שבוע ,מיד כשכלה אותו שבוע ושנים שלאחריו –
נחשב כשבוע רביעי ולא צריך מעת לעת .וכן פסקו הטור והשו"ע.
 כתב הרמ"א בשם המרדכי שמה שאסור לצאת הוא דווקא לטייל או למו"מ וכד' ,אבל אם שלח מושלאחריו או שצריך ללכת בדרך או לשאר דברים הצריכים לו הרבה ,כגון דבר האבד – מותר לצאת ,וכן נוהגים.
 כתב הרמ"א בשם הגהמ"י שאם בשבוע שלישי לא רוצה לישב במקומו ולדבר – הרשות בידו .ועכשיונוהגים שאין יושבים במקומם כל שלושים ,ועל אביו ואימו כל שנים עשר חודש – ואין למנהג זה עיקר .ומכל
מקום ,כל מקום לפי מנהגו ואין לשנות מן המנהג.

סעיף ג
כתב הרי"ץ גיאת שהאבל יוצא לבית הכנסת אפילו בחול .והראב"ד כתב שאפילו בשבת לא יוצא מפני שהוא
מפרש את הגמרא הנ"ל כשבת ממש .ורב האי כתב שהכל כמנהג המדינה ,וכן פסקו הרא"ש והרמב"ן ,וכן
יוצא לבית המדרש ,וכן פסקו הטור והשו"ע – אינו יוצא בחול אבל בשבת יוצא ,וכן בכל יום שיש בו קריאת
התורה .והרמ"א כתב שנוהגים שאין יוצא אלא בשבת .ובפת"ש (ס"ק ב) כתב בשם חכמת אדם שאם לא יכול
לארגן מנין בביתו – יצא לבית הכנסת ולא יתבטל מתפילה בציבור ,אך מהמג"א משמע שמתפלל ביחידי.
 כתב הגהת אשר"י שמוהל שחל עליו מילה – בשלושה ימים הראשונים לא יצא ,ובשאר הימים יתפללבביתו ואחר כך ילך לבית הכנסת וימול .ומותר לו להיות בעל ברית ויתפלל בביתו וכשמביאים את הילד לבית

סימן שצ"ג
אבלות
הכנסת למול – ילך ויהיה בעל הברית .וכן הביא הרמ"א .והב"י כתב שכיון שלדעתו יוצא לבית הכנסת אף
בשני וחמישי – כל שכן שיוצא למול ,אפילו בשלושה ימים הראשונים ואפילו אם יש שם מוהל אחר .ובאו"ז
כתב שרק אם אין מוהל אחר יכול לצאת בשלושת הימים הראשונים ,וכן כתב הרמ"א ,והביא דעת הב"י
בתור יש מקילין.
 כתב האו"ז שמותר לתקן צפרניים כדי למול כיון שהוא דאורייתא ודוחה איסור דרבנן של האבל .והרמ"אכתב שמותר דווקא כשאין מוהל אחר .עוד כתבו הב"י והרמ"א שלכל מצוה שאי אפשר לעשותה בלא האבל
והמצוה תיבטל או תידחה אם לא יצא – מותר לצאת.
 כתב באר הגולה מנהג המנחמים בשבת :המנהג שנכנס האבל לבית הכנסת קודם תפילת ערבית והזקניםעומדים עליו בפתח בית הכנסת והאולם בשתי שורות לנחמו .ובפנ"ב (יא ,ט) הביא שנוהגים שהאבל נכנס
לפני אמירת מזמור שיר ליום השבת.

סעיף ד
כתב הנמוק"י שאותם המשנים מקומם רק בחול ובשבת לא משנים – מנהג טעות הוא .והב"י דחה דבריו
וכתב יישר כוחם של הנוהגים שלא לשנות מקומם בשבת מפני שנראה כנוהגים אבלות בשבת ,וכן פסק
בשו"ע .והרמ"א הביא דעת הנמוק"י וכתב שכן נוהגים ואין לשנות המנהג.
ובטעם שינוי המקום ,כתב בחכמת שלמה שהוא נראה כגלות ,כיון שהאבל צריך לדמות שבעוונו מת המת
והוא גרם למיתתו ,וגלות מכפרת (פנ"ב כ"ב הערה ב).
יש אומרים שצריך להרחיק לפחות ארבע אמות ממקומו הראשון ,ויש אומרים שכל שמשנה ממקומו המיוחד
לו מספיק .וצריך להחליף למקום המרוחק יותר מארון הקודש (פנ"ב כ"ב ,ב).
 כתב הריטב"א שאין להברות האבל בשבת כיון שהוא מדברים שבפרהסיא .והב"י דחה דבריו וכתב שכיוןשדרך בני אדם להביא מאכל לאחרים במקרה שלא יכול להכין אוכל וכד' – לא ניכר שהוא דבר של אבלות,
ועוד שלא אסרו אלא על האבל שלא ינהג דברים של אבלות אבל על אחרים אין שום איסור ,ולכן מותר
להברות בשבת ,וכן פשט המנהג.
 כתב הב"י בשם הכלבו שבראש השנה ויום כיפור ,וכן בערב יום כיפור ,מותר לאבל לצאת מביתו וללכתלבית הכנסת.

סימן שצ"ד

אבלות

סימן שצ"ד – שלא להתקשות על המת יותר מדאי
סעיף א
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ז ע"ב):
ואמר רב יהודה אמר רב :כל המתקשה על מתו יותר מדאי  -על מת אחר הוא בוכה .ההיא איתתא
דהות בשיבבותיה דרב הונא ,הוו לה שבעה בני .מת חד מינייהו ,הוות קא בכיא ביתירתא עליה .שלח
לה רב הונא :לא תעבדי הכי! לא אשגחה ביה .שלח לה :אי צייתת  -מוטב ,ואי לא  -צבית זוודתא
לאידך מית .ומיתו כולהו .לסוף אמר לה :תימוש זוודתא לנפשיך ,ומיתא.
אל תבכו למת ואל תנדו לו ,אל תבכו למת  -יותר מדאי ואל תנדו לו  -יותר מכשיעור .הא כיצד?
שלשה ימים  -לבכי ,ושבעה  -להספד ,ושלשים  -לגיהוץ ולתספורת .מכאן ואילך  -אמר הקדוש ברוך
הוא :אי אתם רחמנים בו יותר ממני .בכו בכו להלך ,אמר רב יהודה :להולך בלא בנים.
ודייק הב"ח מסוף הגמרא שמי שמת בלא בנים יכול לבכות עליו יותר משלושה ימים .ובפת"ש (ס"ק א) כתב
שלא ינשק לבנו או לבתו שמתו ,ולשאר מתים מותר.

סעיף ב
כתב הרמב"ם (יג ,י) שהדין הנ"ל אמור בשאר העם ,אבל תלמידי חכמים – הכל לפי חכמתן .ואין בוכים
עליהם יותר משלושים יום ,ונלמד מהגמרא בכתובות (ק"ג ע"ב):
הושיבו ישיבה לאחר שלשים יום .דלא עדיפנא ממשה רבינו ,דכתיב :ויבכו בני ישראל את משה
בערבות מואב שלשים יום ,תלתין יומין ספדין ביממא וליליא ,מכאן ואילך ספדו ביממא וגרסי
בליליא או ספדו בליליא וגרסי ביממא ,עד דספדי תריסר ירחי שתא.
ואין מספידים עליהם יותר משנים עשר חודשים .וכן חכם שבאה שמועתו לאחר שנים עשר חודש – אין
מספידים אותו ,ונלמד מהגמרא ביבמות (ע"ח ע"ב) לגבי שאול:
דאמר ריש לקיש ,מאי דכתיב :בקשו את ה' כל ענוי ארץ אשר משפטו פעלו? באשר משפטו שם פעלו.
אמר דוד :שאול נפקו להו תריסר ירחי שתא ולא דרכיה למספדיה.

סעיף ג
אומרת הברייתא במסכת שמחות (ח ,א) ,וכן כתבו הטור והשו"ע:
יוצאין לבית הקברות ופוקדין כל המתים עד שלשים יום ,ואין חוששין משום דרכי האמורי .ומעשה
שפקדו אחד אחר שלשים יום ,וחיה עשרים וחמש שנים ואחר כך מת ,ואחר הוליד חמשה בנים ואחר
כך מת.
וכתב הפרישה (ס"ק ג) שזה דווקא בימיהם שהיו מניחים המת בכוכים והיה אפשר לגלות את המת ולראות
אותו ,וכן הביאו הש"ך (ס"ק ב).

סעיף ד
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ז ע"ב):
אמר רבי לוי :אבל שלשה ימים הראשונים  -יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין שתי יריכותיו,
משלשה עד שבעה  -כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זוית ,מכאן ואילך  -כאילו עוברת כנגדו בשוק.
ובירושלמי (מועד קטן ג ,ז) ,וכן הביאו הטור והשו"ע:
שכל אותה השנה הדין מתוח כנגד המשפחה .דאמר רבי יוחנן כל שבעה החרב שלופה עד שלושים
היא רופפת לאחר שנים עשר חדש היא חוזרת לתערה למה הדבר דומה לכיפה של אבנים כיון
שנתרערעה אחת מהן נתרערעו כולן .ואמר רבי לעזר אם נולד בן זכר באותה המשפחה נתרפאת כל
אותה המשפחה.

סעיף ה
אומרת הגמרא בשבת (קי"א ע"א) שאחד מבני החבורה שמת – תדאג כל החבורה כולה ,וכן הביאו הטור
והשו"ע.

סעיף ו
כתב הרמב"ם (יג ,יב) כל מי שאינו מתאבל כמו שציוו חכמים – הרי זה אכזרי ,אלא יפחד וידאג ויפשפש
במעשיו ויחזור בתשובה .וכן הביאו הטור והשו"ע.

סימן שצ"ה

אבלות

סימן שצ"ה – מקצת יום השבעה והשלושים ככולו
סעיף א – מקור הדין
אומרת הגמרא במועד קטן (י"ט ע"ב):
אבא שאול אומר :מותר לגלח אחר הרגל .שכשם שמצות שלשה מבטלת גזרת שבעה  -כך מצות
שבעה מבטלת גזרת שלשים .שבעה? והאנן שמונה תנן!  -קסבר אבא שאול :מקצת היום ככולו ,ויום
שביעי עולה לו לכאן ולכאן.
אמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא :הלכה כאבא שאול .ומודים חכמים לאבא שאול כשחל שמיני
שלו להיות בשבת ערב הרגל ,שמותר לגלח בערב שבת.
כמאן אזלא הא דאמר רב עמרם אמר רב :אבל ,כיון שעמדו מנחמין מאצלו  -מותר ברחיצה .כמאן -
כאבא שאול.
אמ ר אביי :הלכה כאבא שאול ביום שבעה ,ומודים חכמים לאבא שאול ביום שלשים ,דאמרינן:
מקצת היום ככולו .רבא אמר :הלכה כאבא שאול ביום שלשים ,ואין הלכה כאבא שאול ביום שבעה.
ונהרדעי אמרי :הלכה כאבא שאול בזו ובזו .דאמר שמואל :הלכה כדברי המיקל באבל.
כתב רבינו ירוחם שביום השביעי מקצתו ככולו לא מיד בהנץ החמה אלא רק לאחר שעמדו המנחמים אחר
שהתפללו עם האבל ,אבל ביום שלושים לענין גיהוץ ותספורת – די בהנץ החמה ,וכן פסק השו"ע .וכתב
הרמ"א שבמדינות אלו שאין המנחמים רגילים לבא ביום השביעי – צריך להמתין עד שעה שרגילים
המנחמים לבא בשאר ימים ,ואין זה תלוי בשעה מסויימת.

סעיף ב – מקצת הלילה ככולו
כתב הרא"ש בשם ריב"ם ורשב"ם שלא אמרינן מקצת הלילה ככולו ,ולכן אם שמע שמועה רחוקה בלילה
וישב מקצת הלילה – לא מחשיבים לו .אך מהר"ם כתב שלמרות שלגבי שבעה לא אמרינן מקצת הלילה ככל
היום ,לענין שמועה רחוקה מספיקה שעה אחת ואפילו בלילה ,וכן כתבו המרדכי והרמב"ן ,וכן פסק השו"ע.
 -כתב הטור שר"ת התיר בשעת הדחק לרחוץ בליל שביעי.

סעיף ג – מקצת היום ככולו באבלות י"ב חודש
כתב בתרוה"ד שמי שמת אביו או אימו בראש חודש ניסן ,כשיגיע כ"ט באדר הבא ונהג דין אבלות שנים עשר
חודש במקצת אותו היום – עדיין לא כלתה אבלות שנים עשר חודש וצריך לחכות עד שיכנס ראש חודש ניסן,
כיון שאבלות זו תלויה בחודשים ולא בימים ,ולכן לא שייך בה מקצת היום ככולו .וכן פסק השו"ע.
 כתב הרמ"א בשם תרוה"ד שנהגו להוסיף עוד היום שמת בו אביו ואימו לנהוג בו דין אבלות של שנים עשרחודש ,ונכון הוא.

סימן שצ"ו – שצ"ח

אבלות

סימן שצ"ו – דין אבל שלא נהג אבלותו של שבעה
סעיף א
כתבו הראב"ד ,הרמב"ן והרא"ש שאבל שלא נהג אבלותו תוך שבעה ,בין בשוגג בין במזיד ,משלים כל
שלושים ,חוץ מהקריעה – שאם לא קרע בשעת חימום אינו קורע אלא תוך שבעה .ולמדו זה מדין הרגל
שמפסיק דווקא אם נהג אבלות כלשהיא לפי הרגל אך אם לא נהג כלל – אינו מפסיק .וכן פסקו הטור
והשו"ע .ועל אביו ואימו קורע אף לאחר שבעה.
 כתב הב"ח שאם היה אנוס ,כגון חולה מסוכן או שדעתו לא צלולה ולכן לא קרע תוך שבעה – אם חוזרלעצמו לאחר שבעה נחשב לו כשעת חימום ויכול לקרוע ,וכן כתב הש"ך .אך הט"ז (ס"ק א) כתה שאף
במקרה זה פטור מלקרוע אחר כך .ובנחלת צבי כתב שהט"ז מסכים עם הב"ח במקרה שלא היתה דעתו
צלולה וחולק רק על המקרה של חולה וכד' ,שדעתו היתה צלולה בשעה הראשונה ,ולכן לא חוזר לקרוע אחר
כך.

סעיף ב
כתב הרא"ש שהדין הנ"ל הוא דווקא במקרה שלא נהג אבלות כלל כל שבעה ,אבל אם זלזל מקצת הימים
ולא נהג בהם אבלות ,כגון מי שאמרו לו שמת לו מת ביום הראשון והיה בעיר אחרת ולא נהג אבלות ,וביום
השני בא לעירו ונהג אבלות – אין צריך להשלים ומונה שבעה מהיום הראשון .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ג
מי שמת אביו או אימו והיה קטן באותה שעה והגדיל קודם שעברו עליו שלושים יום – הרמב"ם כתב שצריך
להתאבל משיגדיל ואינו מונה מיום הקבורה ,אלא שבעה ושלושים מונה משיגדיל .ואם עברו עליו שלושים
יום קודם שהגדיל – בטלה ממנו גזירת שבעה ושלושים ומשלים שנים עשר חודש מיום הקבורה .וכן פסקו
הגהמ"י ,ר' ירוחם והב"ח.
אך הרא"ש כתב שכיון שהיה קטן בשעת הקבורה ,אפילו הגדיל תוך שבעה או שלושים – בטל ממנו כל דין
האבלות ,וכן פסקו הטור והשו"ע – כיון שהלכה כבתראי והלכה כדברי המיקל באבל .והט"ז (ס"ק ב) האריך
לבאר קושיות הב"ח על השו"ע ולמעשה הכריע כהרא"ש ,אך לא מטעמו של הב"י אלא מטעם שבאבלות הכל
הולך אחר תחילת האבלות ,ואם בשעת תחילת האבלות ,בעיקר המרירות ,היה פטור – בטל ממנו כל דין
האבלות.

סימן שצז – דיני עדות לנהוג אבלות על פיהם
סעיף א
כתב הרמב"ן שמתאבלים על פי עד אחד ועד מפי עד וגוי מסל"ת דמילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי ,והכלל
שכל עדות שמשיאין אישה על פיו – קרובים מתאבלים .והמהר"ם פקפק בכך ותמה איך נהגו העולם
להתאבל על פי עד אחד ,אך במרדכי והגהמ"י משמע שאף מהר"ם הסכים למעשה להתאבל על פי עדות הנ"ל.
וכן פסק למעשה השו"ע.

סעיף ב
כתבו המרדכי והגהמ"י שבמקרה ושני עדים אומרים מת ושניים אומרים לא מת – מספק אינו מתאבל ,וכן
פסק השו"ע.
 כתב הב"ח בשם מהר"ם מינץ שמי ששמע שמת לו מת ואינו יודע אם תוך שלושים או לאחר שלושים –חייב להתאבל .והט"ז (ס"ק ב) האריך לדחות דבריו וכתב שאינו מתאבל.

סימן שצ"ח – אבלות יום ראשון דאורייתא
סעיף א
כתבו הגאונים שאם היום הראשון הוא יום מיתה וקבורה יחד אזי האבלות בו דאורייתא ושאר הימים
דרבנן ,וכן פסקו הרי"ף ,הרמב"ם והרשב"א .והראב"ד הוסיף שאף גזירת שלושים לגיהוץ ותספורת
מדאורייתא.
לעומתם ,רבינו תם ור"י כתבו שאין שום אבלות דאורייתא ,אלא אנינות יום ראשון הוי דאורייתא ,ואונן
אסור רק באכילת קדשים ומעשר שני ובשאר דברים המפורשים בברכות י"ז ע"ב (אסור בבשר ויין ופטור מכל
מצוות עשה ,פרישה ס"ק ד') ,אך אבלות – לא מצאנו שתהא מן התורה.
הרא"ש והטור הכריעו כדעת ר"ת ור"י ,אך הרמב"ן הכריע כדעת הרמב"ם וסיעתו ,שרק אם יום ראשון הוא
יום מיתה וקבורה הוי דאורייתא ,אך לא בכל האבלים אלא בשבעה קרובים בלבד (דלא כרמב"ם שכתב שאף
אשתו מדברי סופרים ,אלא אם כן היא קטנה שאז אכן היא מדברי סופרים) ,וכן הכריע השו"ע ,ובשם י"א
הביא דעת ר"ת ור"י .ובסימן שצ"ט ,י"ג הכריע הרמ"א כדעת ר"ת ור"י.

סימן שצ"ט

אבלות

סימן שצ"ט – דיני אבלות ברגל ובראש השנה ויו"ט שני של גלויות
סעיף א
אומרת המשנה במועד קטן (י"ט ע"א):
הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל  -בטלה הימנו גזרת שבעה ,שמונה  -בטלו הימנו גזרת
שלשים .מפני שאמרו :שבת עולה ואינה מפסקת .רגלים  -מפסיקין ואינן עולין.
ובדף כ' ע"א:
תנו רבנן ,קיים כפיית המטה שלשה ימים קודם הרגל  -אינו צריך לכפותה אחר הרגל ,דברי רבי
אליעזר .וחכמים אומרים :אפילו יום אחד ,ואפילו שעה אחת .אמר רבי אלעזר ברבי שמעון :הן הן
דברי בית שמאי ,הן הן דברי בית הלל .שבית שמאי אומרים :שלשה ימים ,ובית הלל אומרים :אפילו
יום אחד .אמר רב הונא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,ואמרי לה אמר להו רבי יוחנן לרבי
חייא בר אבא ולרב הונא :אפילו יום אחד ,אפילו שעה אחת .רבא אמר :הלכה כתנא דידן ,דאמר
שלשה .רבינא איקלע לסורא דפרת ,אמר ליה רב חביבא לרבינא :הלכתא מאי?  -אמר ליה :אפילו
יום אחד ,ואפילו שעה אחת.
וכיון שנפסקה הלכה כחכמים – אם קבר מתו קודם לרגל וחלה עליו אבלות ונהג בה אפילו שעה אחת קודם
הרגל – הרגל מפסיק האבלות ומבטל ממנו גזירת שבעה ,וימי הרגל עולים לו למנין שלושים ומשלים
השלושים לאחר הרגל.
כתב הט"ז (ס"ק א) בשם תשובת משאת בנימין שמספיק אפילו רק אם חלץ נעליו קודם לרגל ,וכן הש"ך
(ס"ק א) כתב שלא צריך שעה ממש אלא כלשהו לפני הרגל .ובדרכ"מ (ס"ק א) כתב בשם המרדכי שאפילו אם
לא קברוהו קודם הרגל אלא שמסרוהו לגויים או העבירוהו למקום אחר – כבר חלה עליו האבלות והרגל
מבטלו.
 והדין הנ"ל דווקא אם נהג אבלות באותה שעה ,אפילו לא נהג אלא דברים שבצנעה ,כגון ששמע שמועהקרובה בשבת שחל להיות ערב הרגל שאף על פי שאינו נוהג אלא דברים שבצנעה – הרגל מפסיק .אבל אם שגג
או הזיד ולא נהג אבלות או שהיה קרוב לחשיכה ולא היה יכול לנהוג – אין הרגל מבטל האבלות ,וכל שכן אם
לא ידע במיתת המת קודם הרגל שאין הרגל מבטלו אלא נוהג ברגל דברים שבצנעה ומונה שבעה אחר הרגל,
ובאותן שבעה ימים מלאכתו נעשית על ידי אחרים ועבדיו ושפחותיו עושים בצנעה בתוך ביתו ,דכיון שכבר
נתבטל בשבעת ימי הרגל ממלאכה ,אף על פי שלא נתבטל מחמת האבל אלא מחמת הרגל ,מכל מקום הרי נהג
בדין אבלות לענין מלאכה הלכך אין להחמיר בו כבשאר אבל.
וכל ימי הרגל רבים מתעסקים בו לנחמו ,הלכך אין מתעסקים בו לנחמו אחר הרגל.
ורגל עולה למנין שלושים שהרי דין שלושים ,דהיינו גיהוץ ותספורת ,נוהגים ברגל .והרמב"ן כתב שלא רק
מתורת רגל אסור  ,אלא אף מתורת אבל ולכן מדין אבלות אסור בכל שאר הדברים שאבל אסור בהם ,כמו
לבישת בגדים מגוהצים חדשים ולבנים ונטילת צפרניים ושמחת מריעות וכו' ,וכן פסק השו"ע .אמנם הרא"ש
כתב שאינו אסור כלל מתורת אבלות אלא אסור רק בדברים האסורים מחמת הרגל ,וכן הכריע הטור.
 בענין תלמוד תורה – כתב הפת"ש (ס"ק א) בשם שו"ת דת אש שמותר לאבל ברגל כיון שתלמוד תורהנאסר משום שמחה ,ומצות שמחה ברגל דאורייתא דוחה אבלות דרבנן.

סעיף ב
אומרת הגמרא בכתובות (ד' ע"א):
אמר מר :הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים .מסייע ליה לרבי יוחנן ,דאמר רבי יוחנן :אף
על פי שאמרו אין אבילות במועד ,אבל דברים של צינעא נוהג.
הרמב"ם (י ,ג) כתב שאף דברים שבצנעה אינו נוהג בהם כשקובר מתו בחול המועד (וכנראה שגרס בגמרא
"בשבת" ולא "במועד" ,רמב"ן) .אך הרמב"ן ,תוספות ,הרא"ש ובה"ג חלקו עליו ,וכן פסקו הטור והשו"ע.
ומכל מקום מותר להתייחד עם אשתו (ב"י ורמ"א בשם רא"ש וראב"ד).
 רגל עולה למנין שלושים ,כלומר משלים עליו שלושים ,אפילו קברו ברגל ,ואפילו קברו בחג הסוכות לאאמרינן ששמיני עצרת מבטלו .וכתבו הגהמ"י והמרדכי שכשקובר ברגל שמיני עצרת נחשב כיום אחד בלבד
ולא שבעה ,וכן הביאו הב"י והדרכ"מ .והש"ך (ס"ק ז) הביא בשם מהרש"ל ששמיני עצרת עולה כשבעה
ימים אף במקרה זה.
 מתעסקים עימו ברגל לנחמו ,ולאחר הרגל מתחיל למנות שבעה ,וכשיכלו שבעה למיתת המת אף על פישעדיין לא כלו שבעת ימי האבלות – מלאכתו נעשית על ידי אחרים ואין רבים מתעסקים עימו לנחמו ,כגון
אם קברו בשלושה ימים האחרונים של הרגל – מלאכתו נעשית על ידי אחרים בשלושה ימים האחרונים של

סימן שצ"ט
אבלות
האבל .הביאו הב"י והרמ"א בשם ר' ירוחם שהימים שנשארו מן הרגל אחר קבורת המת – דינם לענין
מלאכה כדין שבעת ימי האבלות – דבר האבד הוא עושה בעצמו או עבדיו בצנעה בתוך ביתו ,ודבר שאינו אבד
נעשה על ידי אחרים בבתיהם אך לא בביתו.
 לענין אין רבים מתעסקים עימו – התוספות כתבו שהכוונה היא שאין מתעסקים שוב לענין תנחומים וברכהבשורה ,והרי"ט פירש לענין הבראה ,ומשמע מדבריהם שדווקא אלו לא עושים ,אבל מבקרים אותו כל ימי
אבלו ,וכן הביא הב"י בשם הירושלמי.
 במקום שעושים שני ימים טובים ,וכן בשני ימי ראש השנה (ב"ח) ,מתחילים למנות השבעה של אחר הרגלמיום טוב השני כיון שהוא רק מדרבנן ,ועולה למנין ומונה מאחריו עוד שישה ימים בלבד.

סעיף ג
בגמרא במועד קטן (י"ט ע"ב) נחלקו במקרה שחל יום שביעי בערב הרגל ,ונפסקה הלכה בגמרא כאבא שאול
שאמר מצוות שבעה מבטלת גזירת שלושים ,כלומר אם חל יום שביעי שלו בערב הרגל – בטלה ממנו גזירת
שלושים כיון שמקצת היום ככולו ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן – תחילתו לסוף שבעה וסופו לתחילת
שלושים ,ומותר לו לספר ולהתגלח ערב הרגל ,וכן פסקו הטור והשו"ע .והרמ"א הדגיש שרוחץ ומספר סמוך
לחשיכה ,ובשם מהר"י מינץ כתב שבערב פסח מותר בכל אחר חצות ,מזמן שחיטת הפסח ואילך ,ועדיף
שיגלח אפילו קודם חצות כיון שכל המותר לערב מותר שחרית .והב"י הביא בשם התשב"ץ שהקל בערב פסח
שאין אבלות נוהגת בו כיון שהיו קוראים בו הלל והיה יום טוב בזמן שחיטת הפסח ,אך הב"י דחה סברה זו.
 עוד בגמרא שם מודים חכמים לאבא שאול כשחל שמיני שלו בשבת ערב הרגל שמותר לגלח בערב שבת ,ואםלא גילח בערב שבת או בערב הרגל – מותר לגלח אחר הרגל כיון שבטלה ממנו גזירת שלושים .אבל תוך הרגל
לא יגלח כיון שהיה אפשר לו קודם הרגל .ואם חל שביעי שלו בשבת ערב הרגל – אסור לגלח בערב שבת
ומותר לגלח אחר הרגל ,ומותר גם בתוך הרגל כיון שבמקרה זה לא היה יכול לגלח קודם הרגל ,וכן פסקו
הטור והשו"ע.

סעיף ד
כתב הטור בשם הרא"ש שרגל מבטל גזירת שלושים דווקא בשאר מתים ,אבל באביו ואימו אינו תלוי
בשלושים ואסור לספר עד שיגערו בו חבריו ,וכן פסק השו"ע ,ואפילו פגע בו הרגל לאחר שלושים יום אינו
מבטל – דלא כספר המצוות שסובר שדווקא אם פגע בו בתוך שלושים אינו מבטל אבל אחר שלושים מבטל.

סעיף ה
כתבו הראב"ד והרא"ש שאם חל יום שביעי של השבעה או הראשון של השלושים בערב הרגל – מותר לספר
ולכבס כיון שאי אפשר לעשותם בלילה ,אבל אסור לרחוץ עד הלילה כיון שאפשר לו לרחוץ בלילה .ואף על פי
שמותר לכבס מבעוד יום אסור לו ללובשן עד הלילה .וכן פסקו הטור והשו"ע.
והוסיף הטור שטוב להיזהר ולכבס אחר חצות כדי שיהיה ניכר שהוא מפני הרגל .וריב"א כתב שאסור לרחוץ
ולכבס כל היום ,אך בשניהם מותר בערב סמוך לחשיכה .והביאו השו"ע בשם יש מתירים והרמ"א כתב שכך
נוהגים .והרמב"ם אסר בכל מקרה לעשות שום מלאכה לפני שנכנס יום טוב.

סעיף ו
אומרת המשנה במועד קטן (י"ט ע"א):
רגלים  -מפסיקין ואינן עולין .רבי אליעזר אומר :משחרב בית המקדש עצרת כשבת .רבן גמליאל
אומר :ראש השנה ויום הכפורים כרגלים .וחכמים אומרים :לא כדברי זה ולא כדברי זה ,אלא:
עצרת  -כרגלים ,ראש השנה ויום הכפורים  -כשבת.
הגמרא בד ף כ"ד ע"ב מכריעה כרבן גמליאל ,ולכן ראש השנה ויום הכיפורים דוחים האבלות ועולים בשביל
שבעה ימים ,וכן הלכה כחכמים לענין עצרת למרות שהיא יום אחד נחשבת כרגל.

סעיף ז
אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ד ע"ב) ,וכן פסקו הטור והשו"ע:
דרש רבי ענני בר ששון אפיתחא דבי נשיאה :יום אחד לפני עצרת ועצרת  -הרי כאן ארבעה עשר...
אדבריה רב פפא לרב אויא סבא ,ודרש :יום אחד לפני ראש השנה ,וראש השנה  -הרי כאן ארבעה
עשר .אמר רבינא :הלכך ,יום אחד לפני החג ,וחג ,ושמיני שלו  -הרי כאן עשרים ואחד יום.

אבלות

סימן שצ"ט

סעיף ח
שעה אחת לפני העצרת חשובה כשבעה ועצרת נחשבת כשבעה כיון שיש לה תשלומים כל שבעה – סה"כ
ארבעה עשר ,ומשלים עוד ששה עשר לגזירת שלושים .ויום טוב שני של עצרת עולה למנין שישה עשר (כיון
שהוא רק מדרבנן ,טור וש"ך ס"ק י"ז).

סעיף ט
שעה אחת לפני ראש השנה – מבטלת ממנו גזירת שבעה ,ויחד עם ראש השנה הרי כאן ארבעה עשר ,ומגלח
בערב יום הכיפורים כיון שיום הכיפורים מבטל ממנו גזירת שלושים .וכן מי שמת לו מת לאחר ראש השנה –
מגלח בערב יום הכיפורים כיון שבטלה ממנו גזירת שלושים .זו דעת רוב הראשונים וכן פסקו הטור והשו"ע.
אמנם הראב"ד סובר שיום הכיפורים לא מבטל גזירת שלושים כיון שלא אומרים שתי קולות באבלות אחת –
גם ראש השנה מבטל שבעה וגם יום הכיפורים מבטל שלושים.

סעיף י
שעה אחת לפני יום הכיפורים – בטלה ממנו גזירת שבעה מפני יום הכיפורים וגזירת שלושים מפני סוכות,
ולכן מגלח בערב החג.

סעיף יא
שעה אחת לפני סוכות וסוכות – הרי כאן ארבעה עשר ,ושמיני עצרת שבעה – סך הכך עשרים ואחד .ויום טוב
שני של שמיני עצרת נחשב כיום העשרים ושניים ומשלים עוד שמונה לגזירת שלושים .ואין אומרים ששמיני
עצר נחשב כרגל בפני עצמו לענין זה שיבטל ממנו גזירת שלושים ,כיון שבמקרה הזה לא נהג דין שלושים כלל
ולכן לא מתבטל לגמרי מדין שלושים (פרישה בשם הרא"ש ס"ק יד ,וט"ז ס"ק ו).

סעיף יב
כתב הרא"ש בשם הר"ש וכן בהגהמ"י שהקובר מתו שעה אחת לפני הרגל – אותה שעה והרגל נחשבים
ארבעה עשר ומיד אחרי הרגל יש לו דין שבוע שלישי לענין שיושב במקומו ואינו מדבר ,ודין זה אפילו בראש
השנה ועצרת שהם רק יום אחד .וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף יג
כתבו הרא"ש והרמב"ן בשם בה"ג ,וכן הרי"ף והרמב"ם ,שהקובר מתו ברגל לא חלה עליו אבלות אלא אחר
הרגל ,ויום טוב האחרון נחשב ראשון למנין השבעה ומונה אחריו עוד שישה ימים .ואם מת לו מת ביום טוב
שני שהוא יום טוב האחרון – נוהג בו אבלות ,כיון שהוא יום מיתה וקבורה ואבלותו דאורייתא דוחה יום טוב
שני מדרבנן .אבל אם מת ביום טוב שני של ראש השנה – אינו נוהג בו שום אבלות כיון ששני ימים של ראש
השנה הם כיום אחד ארוך ונחשבים כדאורייתא.
וכל הדין הנ"ל דווקא בשבעה מתים המפורשים בתורה שכהן מיטמא להם ,אבל אותם שהוסיפו עליהם –
הריהם מדרבנן ואינו נוהג עליהם אבלות ביום טוב שני .ואף כשנוהג אבלות – לא קורע.
כן כתב השו"ע  ,אך סיים שהעולם נוהגים שלא להתאבל ביום טוב שני של גלויות על שום מת אפילו הוא יום
מיתה וקבורה ,וכן כתב הרמ"א שהוא כדעת הסוברים שאין שום אבלות דאורייתא וכן המנהג פשוט ואין
לשנות.

סעיף יד
כתב הרמב"ן שאם מת לו מת בערב יום טוב ונתיירא שמא לא יספיק לקברו מבעוד יום ומסרו לעכו"ם
שיוליכוהו לקברו – כיון שהוציאוהו מהעיר ונתכסה מעיני הקרובים – חלה עליו האבלות ,ואם הוא שעה
אחת קודם הרגל ונהג בה אבלות – בטלה ממנו גזירת שבעה אף על פי שנקבר ביום טוב ,וכן פסק השו"ע.
וכתב הט"ז (ס"ק ז) נגד מה שראה במקצת מקומות שכשקוברים מת ביום טוב ראשון על ידי גויים ,באים
ישראלים ומחזירים עפר לתוך הקבר – והוא איסור גמור ונחשב מלאכה גמורה ויש בזה משום בונה.

סימן ת'

אבלות

סימן ת' – דיני אבלות בשבת
סעיף א
אומרת המשנה במועד קטן (י"ט ע"א):
הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל  -בטלה הימנו גזרת שבעה ,שמונה  -בטלו הימנו גזרת
שלשים .מפני שאמרו :שבת עולה ואינה מפסקת.
כתב הרמב"ן בשם הירושלמי הטעם שאי אפשר לשבעה ימים בלא שבת ואם היתה השבת מפסיקה – אם כן
לא יהיו לעולם שבעה ימים.
 שבת עולה לימי השבעה כיון שקצת דיני אבלות נוהגים בה ,דקיימא לן (מועד קטן כ"ד ע"א) פח"ז חובהנת"ר רשות ,כלומר פריעת הראש שמגלהו מעטיפתו ,חזרת הקרע לאחוריו וזקיפת המיטה – חובה שלא
לנהוג בהם אבלות בשבת כיון שהם פרהסיא .אבל נעילת הסנדל ,תשמיש המיטה ורחיצה בחמין שהם דברים
שבצנעה – רשות ויכול לנהוג בהם בשבת ,הלכך חייב לנהוג בהם כמו בחול כיון שאינו נראה כאבלות .וכתב
הגהמ"י בשם הסמ"ג שהחזרת הקרע לאחוריו אינו חובה אם יש לו מנעלים ברגליו כיון שמנעליו מוכיחים
עליו ,והוא הדין לפריעת הראש.
והרמב"ן כתב תשמיש המיטה ורחיצה שהם דברים שבצנעה ממש – חייב לנהוג בהם אבלות ,כפית המיטה
וחזרת הקרע לאחוריו שהם דברים שבפרהסיא – אסור בהם וחייב לזקוף המיטה ולהחזיר הקרע לאחוריו,
כיסוי הראש וחליצת סנדל – חייב לנהוג בהם אבלות בתוך ביתו .באו אחרים להראות לו פנים – חובה שלא
לפרוע ראשו .ונעילת הסנדל רשות ,ואן היו סנדלים ברגליו אף פריעת הראש רשות.
רש"י כתב שאף חזרת הקרע לאחוריו אינה חובה אלא כשהוא בגלוי אבל כשמטייל בתוך ביתו אין צריך
להחזירו לאחוריו.
והרא"ש כתב שדברים שבצנעה כמו כיסוי הראש ,רחיצה בחמין ותשמיש המיטה וכיו"ב – נוהגים ,והאידנא
שאין רגילות לילך יחף הוי נעילת הסנדל חובה ,וכן פסק השו"ע.
 עוד כתב הרא"ש שתלמוד תורה נחשב כדברים שבצנעה ,אבל לחזור הפרשה מותר כיון שחייב להשליםפרשיותיו עם הציבור ונחשב כקורא את שמע .אמנם ר"י התיר תלמוד תורה כיון שהוא משמח וצריך לשמוח
בשבת ,אך כיון שרוב הראשונים אסרו כך פסק גם השו"ע .ובדרכ"מ בשם הגהמ"י כתב שאם יש לו מקום
קבוע ללימוד – נחשב כפרהסיא ומותר ללמוד .ובדרישה (ס"ק א) כתב בשם האגודה לאסור שמו"ת ,אך בשם
מהרש"ל התיר בשבת ואסר רק בחול כיון שבשבת הוא זמנו והוא מחובת היום.
 אם קראו האבל לעלות לתורה – צריך לעלות כיון שאם ימנע יחשב כדבר של פרהסיא ,וכן נהג רבינו תםלמעשה וכן כתב הרמ"א בשם הגהמ"י שהוא הדין לכהן – אם האבל כהן ואין כהן אחר מותר לקרותו
לתורה .ובפת"ש (ס"ק ה) הביא שאם יש לאבל חיוב לעלות בשבת ,כגון אם אשתו ילדה או שיש לו יארצייט –
מותר לעלות כיון שאם לא יעלה נחשב כפרהסיא.
 שאילת שלום – תלוי במנהג ,כדלעיל סימן שפ"ה. אומרת הגמרא במועד קטן (כ"ז ע"א) ,וכן פסק השו"ע:תנו רבנן :מאימתי זוקפין את המטות בערב שבת  -מן המנחה ולמעלה .אמר רבה בר הונא :אף על פי
כן ,אינו יושב עליה עד שתחשך .ולמוצאי שבת ,אף על פי שאין לו לישב אלא יום אחד  -חוזר וכופה.

סעיף ב
 כתב המרדכי בשם מהר"ם שאם גררתו חיה או ליסטים ובשבת נתייאש מלבקשו – כיון שדברים שבצנעהנוהג בשבת – עולה לו ליום אחד.
 כתב הגהמ"י בשם מהר"ם שאבל שחל שלושים שלו בשבת – מותר לו לרחוץ בערב שבת שהוא יום עשריםותשעה לכבוד שבת .והב"י כתב שזה לשיטת המחמירים ברחיצה כל שלושים ,אך לדעתו האיסור הוא רק
תוך שבעה (לעיל שפ"א) .והרמ"א הוסיף מדברי מהר"ם שבמקרה הנ"ל אסור לגלח עד אחרי שבת ,ומותר
דברים שאסורים משום מנהג כמו רחיצה וחזרה למקומו ולבישת בגדי שבת .ובפת"ש (ס"ק ו) הביא בשם
תשובת תשואת חן שמי שאין ליבו נוקפו יכול לסמוך ולהקל אף בגילוח לכבוד שבת.

סימן ת"א

אבלות

סימן ת"א – דברים הנוהגים בחול המועד
סעיף א
אומרת המשנה במועד קטן (כ"ז ע"א):
אין מניחין את המטה ברחוב שלא להרגיל את ההספד .ולא של נשים לעולם ,מפני הכבוד.
וכתב הנמוק"י שאין להרגיל ההספד בחול המועד אלא לכבוד תלמיד חכם ולפיכך אין מוליכין המת לבית
הקברות כשמת במועד עד שיהא כל הקבר מתוקן ומזומן ,וכן פסק השו"ע.

סעיף ב
אומרת המשנה במועד קטן (כ"ד ע"ב):
אין קורעין ,ולא חולצין ,ואין מברין ,אלא קרוביו של מת.
כלומר רק החייבים להתאבל עליו ,ולא מי שרוצה לקרוע בשביל כבודו של המת ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ג
כתבו ר' ירוחם ,הראב"ד ,מהר"ם ,מרדכי והגהמ"י שאם שמע שמועה קרובה בחול המועד – קורע ,וכן פסק
השו"ע .אמנם בה"ג כתב שמי ששמע שמועה קרובה ברגל אסור לקרוע ואחרי הרגל קורע ונוהג אבלות.

סעיף ד
כתבו הרא"ש ,הרמב"ם ,הרמב"ן והמרדכי שרק לקרובים מותר להברות במועד ,וכן פסק השו"ע ,דלא
כסמ"ג וסמ"ק שכתבו שאין עושים הבראה במועד כלל.
 עוד אומרת המשנה (כ"ד ע"ב ,כ"ז ע"א):ואין מברין אלא על מטה זקופה ...אין מוליכין לבית האבל לא בטבלא ולא באסקוטלא ולא בקנון,
אלא בסלים .ואין אומרים ברכת אבלים במועד ,אבל עומדין בשורה ,ומנחמין ,ופוטרין את הרבים.
 כתב הרמב"ם (יא ,א) שביום טוב ,ואפילו ביום טוב שני ,אין קורעים ולא חולצין ולא מברין .ומברים הכלעל החכם בחול המועד לתוך הרחבה כדרך שמברים את האבלים כיון שהכל אבלים עליו ,וכן פסק בשו"ע.
 -כתב הסמ"ג שבחנוכה וראש חודש לדברי הכל מברין ,וכן פסק בשו"ע ,והוא הדין פורים.

סעיף ה
אומרת המשנה במועד קטן (כ"ח ע"ב):
נשים במועד מענות ,אבל לא מטפחות .רבי ישמעאל אומר :הסמוכות למטה מטפחות .בראשי
חדשים ,בחנוכה ובפורים  -מענות ומטפחות ,בזה וזה  -לא מקוננות .נקבר המת  -לא מענות ולא
מטפחות .איזהו עינוי  -שכולן עונות כאחד ,קינה  -שאחת מדברת וכולן עונות אחריה.
ובגמרא בדף כ"ז ע"ב:
אמר רב פפא :אין מועד בפני תלמיד חכם ,וכל שכן חנוכה ופורים .והני מילי  -בפניו ,אבל שלא בפניו
 לא - .איני? והא רב כהנא ספדיה לרב זביד מנהרדעא בפום נהרא!  -אמר רב פפי :יום שמועה הוה,וכבפניו דמי.
והרמב"ם (יא ,ח) כתב שאפילו שמועה רחוקה נחשבת כבפניו ,וכן פסק השו"ע.

סעיף ו
כתבו תלמידי רש"י והרמב"ן שאומרים צידוק הדין וקדיש בחול המועד כיון שאין זה הספד וחילול יום טוב
אלא הודאה וקבלת דין שמים ,וכן הדין ביום טוב שני .אבל ביום טוב ראשון – כיון שאין מתעסקין במת אין
אומרים כלום ,וכן פסק השו"ע.
אך הרא"ש כתב שחכמי גרמיזא היו אומרים דרך הילוך ,שדומה לכולן עונות כאחת שהתירה המשנה ,וחכמי
מגנצא אין אומרים אותו אלא על חכם גדול ,וכן דעת ר' משולם ב"ר משה שמא מתוך צידוק הדין ירגילו
ההספד ,וכן דעת הרי"ץ גיאת.
והגהמ"י בשם או"ז כתב שבחודש ניסן אומרים צידוק הדין דרך הילוך ,וכן בסיון עד לאחר אסרו חג ,וכן
בערב יום הכיפורים עד ראש חודש חשון ובערב פסח .והתשב"ץ כתב שאין אומרים בתשעה באב.

סימן ת"א
אבלות
וכן פסק הרמ"א – כל הימים שאין אומרים בהם תחנון – אין אומרים בהם צידוק הדין .ולכן גם כשקוברים
בערב שבת או בערב יום טוב אחר חצות – אין אומרים ,וכן אין אומרים צידוק הדין בלילה .אמנם הש"ך
(ס"ק ג) כתב שבערב יום טוב אחר חצות וכן בערב ראש חודש ובערב חנוכה אומרים צידוק הדין.

סעיף ז
כתב השאילתות שאם מת לו מת בפורים אסור להספיד ולנהוג בו אבלות ,ואם מת קודם פורים ופגע בו
פורים בתוך שבעה – בטלה ממנו גזירת שבעה ,והטעם כיון שפורים נקרא יום שמחה ("ועשה אותו יום משתה
ושמחה") כמו מועדים .אבל חנוכה וראש חודש אין מבטלים האבלות אלא שאין מספידים בהם.
והרמב"ם והמרדכי בשם ר' גרשום כתבו שנוהגים בפורים כל דיני האבלות אלא שאין מספידים בו.
ומהר"ם כתב שפורים לא מבטל האבלות אבל לא נוהג בו אבלות ,לא בי"ד ולא בט"ו אלא דברים שבצנעה,
ולאחר שיתפללו בבית האבל בלילה ילך לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה ,ועדיף שילך לקרוא בבית הכנסת
משום פרסומי ניסא .וכן חייב לשלוח מנות .ואף על פי שאינו מתאבל – עולים לו ומשלים אבלותו אחר כך.
וכן פסקו הרא"ש ,הטור והשו"ע .והרוקח כתב שיקרא בביתו ולא ילך לבית הכנסת.
 כתבו הש"ך (ס"ק ד) והדרישה (ס"ק ג) בשם מהרש"ל שיש לנהוג בראש חודש ,חנוכה ופורים כל דיניהאבלות .והקשו מדברי השו"ע שבאורח חיים (תרצ"ו) פסק לנהוג אבלות בפורים ,שלא כמו שפסק כאן,
ותירצו ששם מדובר שמת ביום פורים עצמו וכאן מדובר שמת קודם לכן.

סימן ת"ב

אבלות

סימן ת"ב – דין שמועה קרובה ורחוקה
סעיף א
אומרת הגמרא במועד קטן (כ' ע"א):
תנו רבנן :שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלשים ...איזו היא קרובה ואיזו היא רחוקה? קרובה  -בתוך
שלשים ,רחוקה  -לאחר שלשים.
לכן מי שבאה לו שמועה שמת לו קרוב ,והשמועה הגיעה בתוך שלושים – הרי זו שמועה קרובה וחייב לנהוג
שבעת ימי אבלות ומונה שלושים לאיסור תספורת וכד' .ויום השמועה נחשב מבחינתו כיום הקבורה ומונה
ממנו ואילך .ופסקו הרי"ף ,הרמב"ם והרמב"ן שיום שלושים בכלל שמועה קרובה ,וכן פסק השו"ע.
 עוד בגמרא שם:שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד ...דברי רבי עקיבא .וחכמים אומרים :אחת שמועה קרובה
ואחת שמועה רחוקה  -נוהגת שבעה ושלשים .אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :כל מקום שאתה
מוצא יחיד מקיל ורבים מחמירין  -הלכה כרבים ,חוץ מזו ,שאף על פי שרבי עקיבא מקיל וחכמים
מחמירין  -הלכה כרבי עקיבא .דאמר שמואל :הלכה כדברי המקיל באבל.
ובגמרא בדף כ' ע"ב משמע שמקצת היום ככולו ,ולכן על שמועה רחוקה צריך לנהוג שעה אחת בלבד ,לא שנא
שמע ביום ולא שנא שמע בלילה – שגם אם נהג מקצת אבלות בלילה נחשב לו.
 עוד אומרת הגמרא שם:רב חנינא אתיא ליה שמועה דאבוה מבי חוזאי ,אתא לקמיה דרב חסדא .אמר ליה :שמועה רחוקה
אינה נוהגת אלא יום אחד.
כתבו הרמב"ן והרא"ש שזה דווקא לענין גזירת שבעה .אבל לענין שלושים – נוהג על אביו ואימו בתספורת
וגיהוץ עד שיגערו בו חבריו ,וכן בשאילת שלום וכניסה לבית המשתה עד שנים עשר חודש.
ולצורך גזירת שנים עשר חודש מונה מיום המיתה ולא מיום השמועה .לפיכך אם באה לו שמועה על אביו
ואימו לאחר שנים עשר חודש – אינו נוהג אלא יום אחד אף בדין שלושים .ובטעם הדבר כתב בדרכ"מ בשם
המרדכי שכל גזירת שנים עשר חודש היא משום שמשפט רשעים בגיהנום הוא שנים עשר חודש ,וזה נספר
מיום המיתה ולא מיום השמועה.

סעיף ב
אומרת הגמרא במועד קטן (כ' ע"א):
מעשה ומת אביו של רבי צדוק בגינזק ,והודיעוהו לאחר שלש שנים ,ובא ושאל את אלישע בן אבויה
וזקנים שעמו ,ואמרו :נהוג שבעה ושלשים .וכשמת בנו של רבי אחייה בגולה ישב עליו שבעה
ושלשים .איני? והא רב ,בר אחוה דרבי חייא ,דהוא בר אחתיה דרבי חייא .כי סליק להתם ,אמר
ליה :אבא קיים? אמר ליה :אימא קיימת? אמר ליה :אימא קיימת?  -אמר ליה :אבא קיים? אמר
ליה לשמעיה :חלוץ לי מנעלי ,והולך אחרי כלי לבית המרחץ.
שמע מינה תלת :שמע מינה :אבל אסור בנעילת הסנדל ,ושמע מינה :שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא
יום אחד ,ושמע מינה :מקצת היום ככולו? רבי חייא  -לחוד ,רבי אחייה  -לחוד.
כתבו הרמב"ן והרא"ש ,וכן פסקו הטור והשו"ע ,שכוונת הדברים היא שהשומע שמועה רחוקה אינו צריך
לנהוג כל דיני האבלות אלא דיו בחליצת מנעל ולא צריך עטיפת הראש וכפיית המיטה ,ומותר ברחיצה וסיכה
ותשמיש המיטה ותלמוד תורה .ואם אין מנעלים ברגליו צריך שיעשה מעשה אחר שניכר בו שעושה אותו
משום אבלות ,כמו כפיית המיטה או עטיפת הראש.
 אם היה עוסק בתורה או במלאכה או שהיה רוחץ ובאה לו שמועה – מפסיק שעה אחת משום אבלות וחוזרלמה שבידו .אבל אם היה לבוש תפילין – אין צריך לחלצן ,כיון שאבל מותר בתפילין וחליצת תפילין היא רק
ביום הראשון .ומכל מקום אינו יוצא ידי חובה בהפסק הנ"ל אלא צריך שיעשה לפחות מעשה אחד שניכר בו
שעושהו משום אבלות ,כמו חליצת מנעל וכד'.
סעיף ג
כתבו הנמוק"י והמרדכי שאין מברין על שמועה רחוקה ,וכן פסק השו"ע.

סימן ת"ב

אבלות

סעיף ד
אומרת הגמרא במועד קטן (כ' ע"ב):
קורע או אינו קורע? רבי מני אמר :אינו קורע .רבי חנינא אמר :קורע .אמר ליה רבי מני לרבי חנינא:
בשלמא לדידי ,דאמינא אינו קורע ,היינו דלא איכא אבילות שבעה .אלא לדידך דאמרת קורע ,קריעה
בלא שבעה מי איכא?  -ולא? והתניא איסי אבוה דרבי זירא ,ואמרי לה אחוה דרבי זירא קמיה דרבי
זירא :מי שאין לו חלוק לקרוע ,ונזדמן לו בתוך שבעה  -קורע ,לאחר שבעה  -אינו קורע - .עני רבי
זירא בתריה :במה דברים אמורים  -בחמשה מתי מצוה ,אבל על אביו ועל אמו  -קורע והולך!  -כי
תניא ההיא  -לכבוד אביו ואמו.
פסקו הרי"ף ,הרא"ש ,הרמב"ם והרמב"ן שאין קורעים על שמועה רחוקה בשאר מתים ,אך על אביו ואימו
קורעים ,וכן פסקו הטור והשו"ע .אמנם הראב"ד כתב שאף על אביו ואימו אינו קורע בשמועה רחוקה.
והוסיף הרמ"א בשם האו"ז שהרוצה להחמיר על עצמו ולקרוע במקום שאינו חייב קריעה – אינו רשאי ,אלא
אם כן עושה על אביו ואימו או רבו.

סעיף ה
אומרת הגמרא במועד קטן (כ' ע"ב):
אמר רבי יוסי בר אבין :שמע שמועה קרובה ברגל ,ולמוצאי הרגל נעשית רחוקה  -עולה לו ,ואינו נוהג
אלא יום אחד .תני רבי אדא דמן קסרי קמיה דרבי יוחנן :שמע שמועה קרובה בשבת ,ולמוצאי שבת
נעשית רחוקה  -אינו נוהג אלא יום אחד.
וכתב הרמב"ן שבשבת ורגל אסור בדברים שבצנעה ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ו
עוד כתב הרמב"ן שהשומע שמועה רחוקה בשבת או ברגל אינו נוהג אפילו בדברים שבצנעה ,ולמוצאי שבת
נוהג שעה אחת ודיו ,וכן פסקו הטור והשו"ע.

סעיף ז
כתב הסמ"ק שהשומע שמועה קרובה בשבת – השבת עולה לו ליום אחד ולמחרת קורע ,ויום שישי הבא הוא
היום השביעי לאבלותו ,וכן פסקו סמ"ג והגהמ"י בשם בה"ג ,וכן מברכים מברכת אבלים בשבת מפני שהוא
דברים שבצנעה .ור' יחיאל כתב שאין שבת עולה לו לתחילת המנין אלא יתחיל למנות מיום ראשון ושבת
הבאה היא היום השביעי שלו ונוהג בו דברים שבצנעה במקצת היום .ופסק השו"ע כדעת סמ"ק ובה"ג.

סעיף ח
כתב ר' ירוחם בשם בעל המאור שאם מת לו מת עוד ברגל ,ובעקרון נשאר לו למנות רק תשעה ימים לאחר
החג אך לא ידע שמת ושמע רק עשרה ימים לאחר החג – למרות שלפי המנין הנ"ל כבר עברו שלושים יום וזו
שמועה רחוקה – במקרה זה לא סופרים כנ"ל והשמועה היא שמועה קרובה כיון שלא יכול הרגל לעלות בתור
שבעה אלא למי שכבר באה לו השמועה ונהג באבלות ולא למי שכלל עדין לא שמע .וכן כתבו הנמוק"י
והרמב"ן ,וכן פסק השו"ע.

סעיף ט
כתב הרמב"ן בשם הרי"ץ גיאת שאם שמע שתי שמועות רחוקות ביום אחד – נוהג עליהן יום אחד בלבד .היו
קרובות או שמתו לו שני מתים כאחד – מונה לשניהם יחד שבעה ושלושים .שמע אחד היום ואחד למחרת –
מונה לשני מיום שמועה שלו שבעה ושלושים ,וכן פסק השו"ע.

סעיף י
כתב המרדכי בשם רבינו מאיר שאם שמע שמועה קרובה בשבת ערב הרגל ,כיון שנוהג בדברים שבצנעה –
עולה לו אותה שבת למנין שבעה ,וכן כתבו ריב"ם והגהמ"י וכן פסק השו"ע .וכתב הש"ך (ס"ק ח) שבמקרה
זה הרגל מבטל ממנו גזירת שבעה.

סעיף יא
כתבו הגהמ"י והמרדכי שאם התפלל כבר ערבית אך עדין יום ולא יצאו הכוכבים ואז שמע שמועה קרובה –
מונה מיום המחרת ואותו יום אינו עולה לו ,כיון שכבר עשאו ליום המחרת .וכן פסק השו"ע.

אבלות

סימן ת"ב

סעיף יב
כתבו הגהמ"י והמרדכי שמי שמת לו מת ולא נודע לו – אין חובה לומר לו ,ואפילו על אביו ואימו .אך אם
שואל עליו אין לשקר ולומר לו שהוא חי .והרמ"א בדרכ"מ כתב שיודיעו לו בדרך רמז בעלמא.
עוד כתבו בשם רש"י שמותר להזמינו לסעודת אירוסין ונישואין וכל שמחה כיון שאינו יודע ,וכן פסק
השו"ע .וכתב בדרכ"מ בשם מהר"י וייל שבכל מקרה נהגו להודיע לבנים הזכרים כדי שיתפללו עליהם
ויאמרו קדיש כיון שיש למת נחת רוח בזה ,אך בבנות אין מנהג כזה.
 כתב הרמ"א בשם הכלבו שמצוה להתענות ביום שמתו בו אביו ואימו ,ומי שנוהג לצום ביום שמת בו חכםאו שבאה שמועתו זכור לטוב .ומהר"י וייל כתב להתענות ביום המיתה ולא ביום הקבורה ,אלא אם כן היה
נוכח בקבורה ולא במיתה.
 כתב מהרי"ק שאם יום שמת בו אביו ואימו הוא שבת או ראש חודש אין מתענין ודוחה אותו למחר,והרמ"א כתב שאין המנהג כדבריו אלא אין מתענים כלל ,והוא הדין בכל יום שאין בו תחנון.
 אם מתו באדר – מהר"י מולין הורה לצום בשני האדרים ומהר"י מינץ הורה לצום בראשון וכן פסקהרמ"א ,אלא אם כן מת בשנת העיבור באדר השני שאז מתענה רק באדר השני.

