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 ברי פתיחהד 

 החיבור לראות, הזה לזמן והגיעני וקיימני שהחייני ברוך, אהללנו רבים ובתוך בפי מאוד' ה אודה

 ההלכה שורשי לדעת הלומד יוכל בהם, שמחות הלכות ובאו נקבצו ובו, עולם לאור יוצא זהה

וראיתי שמביאים . והפוסקים ערוך השולחן רבותינו לדעת למעשה נפסק וכיצד, מוצאם מהיכן

את דאגתו שהנה עוד  והביע בפניו אחד רב שבא אליו זצ"ל שלמה תפארת בעל בשם הגאון

, כיון חפס בהלכות חמורה שאלה לו יארע שלאלנפשו  מאד יראהוא ו, הפסח ימי ויגיע מעט

 שאםהגאון זצ"ל,  לו והשיב. שחושש שלא יידע להשיב כדת וכראוי ויבואו בני אדם לתקלה על ידו

 שאלות כל כי, בפסח חמורה שאלה שום לו יארע לא בודאי פסח הלכות של ניםיהד היטב דילמ

 שלא 'ה לו יושיע, תורה על פי הלכה בירור ובזכות, צריך וללמוד היא תורה, תפקידם מבקשים

ם לומדי ואין הרבה םעוסקי אין האלו בהלכותש  וממילא אף כאן. חמורה שאלה שום לו יארע

 מכל אותנו ויציל ' יתברךה לנו יושיע הלכה זו ׳ה דבר בזכות , תורה מונחת בקרן זוית,יוןאותם בע

  טובים וארוכים בבריאות ובשמחה. לחיים ונזכה לנצח המות ויבולע מכשול

יען כי הוא בא להורות לחיים את הדרך ילכו בה ואת  "דרכי החיים" בשם זה לחיבור קראתי

המעשה אשר יעשון בהלכות אלו, ומתוך תפילה ובקשה שיהיו הדברים להלכה ולא למעשה. 

 בשר ודם, מידת בשר מידת הוא ברוך הקדוש כמידת שלא, וראה בוא ואמרו בגמרא )מנחות צט:(

 מיתה מדרכי האדם את מסית הוא ברוך מיתה, והקדוש לדרכי חיים מדרכי חבירו את מסית ודם,

 כי חיים הם למוצאיהם, כמו שדרשו רז"ל )חגיגה ג:( שדברי ,התורה ללימוד חיים, והיינו לדרכי

 מכוונים תורה חיים. וביאר שם העץ יוסף: דברי לדרכי מיתה מדרכי לומדיהם מכוונים את תורה

 אמיתית דעה השגת אלא, נפסדת דעה או נזק ממנו שיגיע פקחות ולא. אותו ומפקחים האדם לב

 לדרך חיים מדרך יטוהו אבל, האדם לב המפקחות חכמות שיש. תכליתו שהוא למה בו ישיג

 דעה ללומדיה תשאיר לא התורה אבל. נטרד יהיה שבהם, נפסדות דעות מהן שיקנה, מיתה

 רשת פורש אשר יצרו מרשת ניצול הוא התורה עסק ידי שעל לפי, ו"ח מגונה מדה או נפסדת

גם מצאתי כי "ספר  .ו"ח עולם מיתת להמיתו, תחתית שאול עד ולהפילו ללוכדו תמיד לרגליו

החיים" )עם התיבות( עולה כמניין שמי "יונתן סעד", ובזה יצאתי ידי חובת רמיזת שמי  דרכי

   בספרי.  

 להוראה האברכים כולל הוא הלאבבית שמגדלים בו תורה ותפילה, , עמודי ביניערך נ קובץ זה

 להעלות צורך וראיתי אלו בעניינים עסקנו כאשר ,א"יע עדן ק"ק" והמצוה התורה" ישיבת

 ולהועיל, והדעות השיטות לזכור אפשר שיהיה מנת על נאה בצורה ולסדרם הכתב על הדברים

 להודות המקום כאןו .רבים ימים יעמדו למען, בקניין הדברים לקנות המבקשים ללומדים בזאת

 ומעשה עושה אשר, א"שליט זכריהו נתנאל רבי הגאון, על הוקם הגבר הוא, הקהילה רב ר"למו

 ימים אורך כי, ולברכה לטובה לבו משאלות וימלא עמו' ה יהי, הקדושה גבולות הרחבת לשם

 אשר, א"שליט זכריהו שלום רבי ג"הרה, הכולל לראש אודה כן כמו .לך יוסיפו ושלום חיים ושנות

, יצלח בידו' ה חפץ, והוראה תורה הרבות למען דרכו וזו, זה חשוב חיבור להוצאת ועידודו ידו נתן

 איתנה גופא בריאות מתוך ידיו מעשי בכל עליו' ה נועם ויהי, הזה הבית את ולגדל לחזק להמשיך

 .מעליא ונהורא

 ועד היותי מיום מאומה ממני חסכו לא אשר, היקרים ואמי לאבי להודות אבוא בשערי תודה

 . יפות פנים ובסבר בשמחה והכל, עתה

 לשבת אוכל למען כוחם בכל ומסייעים העוזרים, היקרים וחמותי לחמי גם תודה אתן ובזאת

 מכל דקדושה נחת ויראו יזכו, ולברכה לטובה לבם משאלות' ה ימלא. התורה דלתות על ולשקוד
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 לעד אולם בריאים, ובמנוחה בשובה, ובבטחה בהשקט, ושמחה בריאות מתוך, חלציהם יוצאי

 .אמן. לעולם

לי לאחיעזר  , שהיהה"ה משה עובדיה סעד הי"ויקירי ממידת הכרת הטוב להכיר טובה לאחי 

ואחיסמך בהוצאת חיבור זה לאור עולם. ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלמה מעם ה', יזכו הוא 

ורעייתו תחי' לראות ולרוות נחת מכל יוצאי חלציהם עדי זקנה וגם שיבה, ברבות הטובה, 

 בבריאות ושלווה, בשמחת הלב דשנים ורעננים. אמן.

, הבית לצרכי ודאגתה סיועה כל על, חיל אשת, היקרה לרעייתי נתונה תודתי, חביבה ואחרונה

 .מעשיה בשערים ולהלל ידיה מפרי לה לתת בזה בא הריני. הוא שלה – ושלכם ושלי

 סעד אלכסנדר יונתן

 בין כסה לעשור תשע"ז
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 המלצה

 

 הנני להמליץ בזה בכל פה על ידידי וחביבי החשוב והיקר מאוד,

 הרב יונתן אלכסנדר סעד נ"י,

אשר הוא מחשובי האברכים בבית מדרשנו כולל ערב "אהל רחל", מלבד 

לימודיו כל היום בכולל חשוב בעירנו הקדושה. והוא עמל ויגע בתורה בצורה 

נפלאה, ויראתו קודמת לחכמתו, וכתר שם טוב עולה על גביהן עם מדות 

טובות ונפלאות. וכבר יצאו מוניטין שלו בחוברת הלכות חלה אשר ערך 

טעם, ועתה הראה לנו כמה עלים מספר על הלכות שמחות, אשר  בטוב

 בם סיכם ההלכות בשפה ברורה וקולחת למען ירוץ הקורא בהלכות אלו. 

הגאון הגדול רבי וקודם שחיבר החיבור הנ"ל התייעץ בזה עם מורנו ורבנו 

 , והוא עודדו וזרזו על כך.שמעון בעדני שליט"א

ה להפיץ מעיינותיו חוצה ויזכה להיות אשר על כן אנו מברכים אותו שיזכ

 אילן גדול בכרם בית ישראל אמן. 

 בברכת גמר חתימה טובה 

 יוסף אריה יזדי

 

 

הנני מצטרף לכל הנ"ל, כי אני מכיר שהממליץ בר סמכא, ואני מסכים כי 

 שאלתי על הכל

שמעון בעדני  בברכה רבה
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 כ"ו באלול תשע"ו

 

ר' יונתן ראיתי דברים ככתבם שנערכו על ידי הרב המופלג והיקר מאד, 

בענייני שמחות, כאשר פרש כשמלה את כל אלכסנדר סעד שליט"א, 

העניינים לפרטיהם בזה, בסידור נכון מאד, ובבירור הדברים כראוי. וכבר 

גילה כוחו בזה לשעבר בסידור ובירור דברים בענייני חלה, כה יתן ה' וכה 

 ף. יוסי

יזכה בס"ד להרבות חיילים לתורה ולתעודה וימשיך להפיץ מעיינותיו 

 הברוכים חוצה לתועלת הלומדים.

 

 בברכה נאמנה 

 צבי רוטברג
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 בס"ד                                                                                                   ג' בתשרי תשע"ז

 

 

 דברי ברכה

הי"ו, מחשובי  יונתן אלכסנדר סעדשמח לבי ויגל כבודי עת הגיע לפני האברך היקר, הר"ר 

עדן, ותלמודו בידו,  ק"ק" והמצוה התורה"האברכים הלומדים בבית מדרשנו, כולל אברכים להוראה ישיבת 

 דברי מתוך המובן עיקר לערוך ולהוציא תחת ידו, מאשר נפש עמל עמלה לו, קיצור הלכות שמחות שזכה

רבותינו הפוסקים, החל ממקורות ההלכה במשנה ובתלמוד, תמצית דעות הפוסקים כפי שהובאו בטור 

ובבית יוסף, ופסקי השולחן ערוך ונושאי כליו החונים עליו ואף הוסיף דעת רבותינו האחרונים, והכל בטוב 

 טעם ודעת, דבר דבור על אופניו, בשפה השווה לכל נפש. 

שיהיה בדבר תועלת עצומה ללומדים ולחוזרים על תלמודם בעניינים אלו, וכבר הודיעונו רבותינו אין ספק 

הארוכה. שבכך הוא  מן יותר שלה גירסא שמתקיימת לפי קצרה, לתלמידו בדרך אדם ז"ל לעולם ישנה

 זוכר עיקרי הענין ונותן אל לבו לדעת היכן מקורו ומה עלה בדינו.

כוחו ואשרי חלקו, חפץ ה' בידו יצלח, ויהי רצון שיזכה להוסיף כהנה וכהנה, ולחבר ברכתי נתונה לו, יישר 

 עוד חיבורים מועילים וטובים, כאוות נפשו הטהורה, מתוך בריאות ושמחה, אמן.

 הכו"ח לכבוד תורה ועמליה

 יצ"ו שלום זכריהוע"ה 

 עדן בני ברק ת"ו ק"ק "והמצוה "התורהראש כולל 
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 הלכות קריעה –סימן ש"מ 

 סעיף א':

  דרבנן או דאורייתא:דרבנן או דאורייתא:  --קריעה קריעה 

  מעומד.מעומד.  שיקרעשיקרע  וצריךוצריך  עליו.עליו.  לקרועלקרוע  חייבחייב  עליהםעליהם  להתאבללהתאבל  שראוישראוי  מהמתיםמהמתים  והואוהוא  מתמת  לולו  שמתשמת  מימי

  מיימונימיימוני  והגהותוהגהות  שש""והראוהרא  גיאותגיאות  ץץ""רירי  בשםבשם  טורטור))  ..((ולקרועולקרוע  לחזורלחזור  וצריךוצריך))  יצא.יצא.  לאלא  מיושב,מיושב,  קרעקרע  ואםואם

  ..((המתהמת  פניפני  שיסתוםשיסתום  קודםקודם  לקרועלקרוע  צריךצריך  ולכתחלהולכתחלה))  ..((ממ""פאפא  ומרדכיומרדכי  ןן""ורמבורמב  ףף""וריורי  דד""ראבראב  לדעתלדעת  יי""ובוב

  (.(.קק""סמסמ  בשםבשם  יי""בב))

נאמר בתורה )ויקרא י', ו'( אחר מיתת נדב ואביהוא בני אהרן: "ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר 

ולאיתמר בניו ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו ועל כל העדה יקצוף ואחיכם 

 שר שרף ה'". כל בית ישראל יבכו את השריפה א 

מכאן למדו בגמרא )מו"ק כד.( א"ר תחליפא בר אבימי אמר שמואל: אבל שלא פרע ושלא פירם 

חייב מיתה, שנאמר )ויקרא י', ו'( "ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו", הא אחר 

 שלא פרע ושלא פירם חייב מיתה.

רא אסמכתא בעלמא היא. ומיתה זו וכתב הרמב"ן )תוה"א עמ' ס"ג( דקריעה דרבנן היא, וק

 שאמרו הוא כענין העובר על דברי חז"ל שחייב מיתה )ברכות ד:(. וכן דעת הש"ך )ב(.

אמנם דעת הראב"ד דקריעה היא מן התורה. ועי' ב"י סי' ש"צ ודעת הראב"ד מובאת בטור סי' 

 שצ"ח. 

 ומהשו"ע סי' ש"מ מבואר דס"ל כהרמב"ן.

)א'( בשם הב"י דכל קריעה טוב שיעשה ע"י אחר דמתבייש ממנו ובעצם הקריעה כתב הפת"ש 

 ואיכא עגמת נפש יותר. עכ"ל. וי"א דהאבל יקרע וי"א שאדם אחר מתחיל לקרוע לו ואבל מסיים.

  זמן הקריעה:זמן הקריעה:

הב"י בשם סמ"ק )ריש סי' צ"ז( כתב: "צריך לקרוע קודם שיסתום פני המת". והש"ך )סק"ג( 

 אר דכשמגיע לדיין האמת קורע, והיינו לפני כיסוי פני המת.מעיר דלעיל )של"ט ס"ג( נתב

 וצ"ל דתחילת זמן הקריעה הוא כשמגיע ל"דיין האמת" וסוף זמנו עד שיסתום פני המת.

  האם קריעה מעומד לעיכובא:האם קריעה מעומד לעיכובא:

 ל"א( "ויקם המלך ויקרע את בגדיו". מכאן שקורעין מעומד.-כתוב בפסוק )שמואל ב' י"ג

רע על בר בריה, אתא בריה קרע באפיה, אידכר דמיושב קרע, קם קרע בגמ' מו"ק )כ:( אמימר ק

 מעומד.

)ונחלקו רש"י ותוס' איך היה המעשה, לדעת רש"י אמימר קרע ג' פעמים: א. כששמע. ב. בפני 

 בנו )דקורעין על קרוב שמת לקרובו כדלקמן )ס' ד'( ג. נזכר שקרע מיושב ושוב קרע מעומד.

 ניה היתה של הבן(.)ותוספות ביארו דהקריעה הש 

הראב"ד הקשה מנ"ל דלא יוצא בדיעבד מיושב, ותירץ מדתנא ביה באיוב )ויעמוד( ודוד א"נ אמימר 

 אחמיר אנפשיה.

מכאן הבין הטור דלהראב"ד בדיעבד יצא כשקרע מיושב. וכן מהא דהרי"ף השמיט עובדא 

ב"ד שיצא וכן דעת רב דאמימר קמ"ל דיצא בדיעבד, וכתב הטור וז"ל: "ואם קרע מיושב כתב הרא

 אלפס".

 וכן משמע מלשון הרמב"ם דכתב )בפ"ח ה"א( אין קריעה אלא מעומד.

אמנם, כתב הב"י דאין ראיה מדברי הראב"ד. דהרי הביא שני תירוצים, הראשון דלא יצא והשני 

 דיצא, ואפשר דמסתפק בדבר.

ל פעם צ"ל דהוא וכן אין ראיה מהשמטת הרי"ף, דהא כבר אמר דצריך לקרוע מעומד ולא כ

 לעיכובא.

 דעת הרי"ץ גיאת והרא"ש דקריעה מיושב לא יוצא.
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ולענין הלכה פסק מרן הב"י בס"א: מי שמת, והוא מהמתים שראוי להתאבל עליהם, חייב לקרוע 

 עליו. וצריך שיקרע מעומד, ואם קרע מיושב לא יצא.

 סעיף ב': 

  מקום הקריעה לכתחילה ובדיעבד:מקום הקריעה לכתחילה ובדיעבד:

  מןמן  אואו( ( הבגדהבגד  בשוליבשולי  אואו))  לאחריולאחריו  קרעקרע  אםאם  אבלאבל  לפניולפניו  הצוארהצואר  בביתבבית  מקוםמקום  בכלבכל  הקריעההקריעה  מקוםמקום

  הבגדהבגד  בשוליבשולי  לקרועלקרוע  להקללהקל  נהגונהגו  וכןוכן  הבגדהבגד  בשוליבשולי  קורעקורע  אםאם  שיוצאשיוצא  אא""ויוי: : הגההגה  ..יצאיצא  לאלא  הצדדיןהצדדין

  ומתאבליםומתאבלים  קרוביוקרוביו  שהםשהם  המתיםהמתים  עלעל  אבלאבל  עליהם,עליהם,  מתאבליןמתאבלין  שאינןשאינן  מתיםמתים  שארשאר  עלעל  כשקורעיןכשקורעין

  ..נהגונהגו  וכןוכן  הצוארהצואר  בביתבבית  לקרועלקרוע  וצריךוצריך  זו.זו.  בקריעהבקריעה  יוצאיוצא  אינואינו  עליהםעליהם

 בסוף מו"ק )כו:( תניא: הקורע למטה ומן הצדדין לא יצא. ר"י אומר, יצא.

כתב הב"י דנראה מדברי הרמב"ן דצריך לקרוע דווקא בית הצוואר למעלה, ומדברי מהר"י גיאת 

משמע דקריעה בבית החזה מועיל. ועיין בסי"ב דעל או"א קורע בשפת הבגד ועל שאר קרובים 

 בית החזה או נגד הכרס, ולפ"ז י"ל דהרמב"ן לא חולק.אפשר ב

הב"י פוסק כרבנן, ולכן צריך לקרוע לפניו דווקא. וכן נהגו. והסמ"ק כתב דעל שאר מתים נהגו 

 העולם כר"י, וצ"ע.

 והדרכ"מ סק"א פסק דעל שאר מתי העולם שקורעים בשעת יציאת נשמה נהגו להקל כר"י.

ריעה בכ"מ בבית הצוואר לפניו. ואם קרע לאחוריו או מן ולהלכה פסק מרן בס"ב: "מקום הק

 הצדדין לא יצא.

והרמ"א פסק: וי"א שיוצא אם קורע בשולי הבגד. וכן נהגו להקל על שאר מתים שקורע שאינם 

 קרוביו. עכת"ד.

 

 סעיף ג': 

  שיעור קריעה:שיעור קריעה:

  סגיסגי' ' זז  אחראחר  אםאם  אחראחר  מתמת  עלעל  קריעהקריעה  באותהבאותה  להוסיףלהוסיף  ובאובא  מתמת  עלעל  קרעקרע  ואםואם  טפחטפח  קריעהקריעה  שיעורשיעור

  ..לבולבו  אתאת  שיגלהשיגלה  עדעד  קורעקורע' ' זז  אחראחר  אפילואפילו  ואמוואמו  אביואביו  ועלועל  טפחטפח  צריךצריך' ' זז  בתוךבתוך  הואהוא  ואםואם  שהואשהוא  בכלבכל

 כתוב בפסוק )שמואל ב א', י"א( ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם.

 בגמ' )מו"ק כו:( למדו מכאן ששיעור קריעה טפח, דאין אחיזה פחות מטפח.

על מת ובא להוסיף באותה קריעה על מת וכן פסק מרן השו"ע, דשיעור קריעה טפח. ואם קרע 

אחר, אם אחר שבעה סגי בכלשהו, ואם הוא בתוך שבעה צריך טפח, ועל או"א אפילו אחר 

 שבעה קורע עד שיגלה את לבו, עכ"ל.

 סעיף ד': 

  לקרוע על מת שמת לקרובו:לקרוע על מת שמת לקרובו:

  הריהרי  כיצדכיצד  לקרובולקרובו  שמתשמת  מתמת  עלעל  קרובוקרובו  בפניבפני  קורעקורע  כךכך  עליועליו  שמתאבלשמתאבל  קרובוקרובו  עלעל  שקורעשקורע  כשםכשם

  והאשהוהאשה  וחמותווחמותו  חמיוחמיו  עלעל  קורעקורע  וכןוכן. . בנובנו  בפניבפני  לקרועלקרוע  חייבחייב, , בנובנו  ֵאםֵאם  אואו  בנובנו  אחיאחי  אואו  בנובנו  בןבן  שמתשמת

  (.(.אבלותאבלות  לעניןלענין  דד""שעשע' ' סיסי  לקמןלקמן  שיתבארשיתבאר  וכמווכמו  כןכן  עכשיועכשיו  נוהגיןנוהגין  ואיןואין))  ..וחמותהוחמותה  חמיהחמיה  עלעל  קורעתקורעת

איתא בגמ' )מו"ק כ:(: אמימר קרע על בר בריה, אתא בריה קרע באפיה, אידכר דמיושב קרע, 

 מעומד. קם קרע

 דאמימר קרע כל הקריעות )שלש פעמים(. -פירש"י 
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את הקריעה האמצעית קרע הבן, וז"ל: אתא בריה קרע באפיה, לפי שאמימר קרע  –לתוספות 

מיושב ואתא בנו להזכירו שהוא טעה לקרוע מיושב, וקריעה זו עשה בנו של אמימר, ועל ידי כך 

 נזכר אמימר וקרע פעם שניה מעומד.

 דיש לקרוע על מת שמת לקרובו.מכאן משמע 

ולכאורה יצא נפק"מ האם צריך לקרוע בפני האבל או לא, דלדעת רש"י צריך, ולפיכך אמימר 

 קרע שוב בפני בנו, ולתוס' א"צ, דהרי אמימר לא קרע לפני בנו )אלא הבן קרע בפעם השניה(.

שאינו מתאבל אלא ובאמת נחלקו בזה הרמב"ן והרא"ש, דלהרמב"ן אינו קורע אלא בפניו כמו 

 בפניו והראיה מאמימר )כפירוש רש"י(.

אמנם דעת הרא"ש דקורע בשעת חימום או בשעת מיתה או כששמע, ונסתייע מהא דא"ל רב 

לחייא בריה כשמת חמיו דלפני אשתו ינהג אבלות וא"צ לנהוג אבלות שלא לפני אשתו, ועל כל 

 ע שלא בפניו )וכדעת התוספות(.פנים קורע אפילו שלא בפניה כדאמרינן גבי אמימר דקר

ולהלכה פסק מרן השו"ע בס"ד: כשם שקורע על קרובו שמתאבל עליו כך קורע בפני קרובו. 

 והרמ"א פסק דאין נוהגין עכשיו כן )לקרוע על קרוב קרובו שמת(.

 סעיף ה': 

  בדין חיוב קריעה בשעת יציאת נשמה על כל אדם שמת:בדין חיוב קריעה בשעת יציאת נשמה על כל אדם שמת:

  אףאף  יי""ובוב  ןן""רמברמב  בשםבשם  טורטור. ). )לקרועלקרוע  חייבחייב  מישראלמישראל  אשהאשה  אואו  אישאיש  שלשל  נשמהנשמה  יציאתיציאת  בשעתבשעת  העומדהעומד

  ..טורחטורח  בשבילבשביל  מצוהמצוה  לעשותלעשות  שמניחשמניח  אואו  לתיאבוןלתיאבון  עבירהעבירה  עשהעשה  לפעמיםלפעמים  אםאם  ואפילוואפילו( ( יי""רשרש  לדעתלדעת

  לעבודתלעבודת  מומרמומר  עלעל  שכןשכן  וכלוכל( ( קק""ממ  סוףסוף  מרדכימרדכי))  עליועליו  מתאבליןמתאבלין  איןאין  עבירהעבירה  לעשותלעשות  רגילרגיל  אבלאבל: : הגההגה

  עובדעובד  בידיבידי  שנהרגשנהרג  שמומרשמומר  אא""ויוי( ( דוכתידוכתי  וכמהוכמה  הדיןהדין  נגמרנגמר' ' פיפי  סס""משמש  מוכחמוכח  וכןוכן  ופוסקיםופוסקים  שםשם))  כוכביםכוכבים

  אמואמו  אואו  אביואביו  עםעם  שהמירשהמיר  קטןקטן  מומרמומר  וכןוכן( ( זז""ואוא  ממ""אא  פרקפרק  יי""אשיראשיר  הגהתהגהת))  עליועליו  מתאבליםמתאבלים  כוכביםכוכבים

  בשםבשם  שםשם))  עיקרעיקר  וכןוכן  מתאבליןמתאבלין  דאיןדאין  אא""ויוי( ( הה""שמשמ  סימןסימן  יי""בב  ומביאוומביאו  יי""רר  בשםבשם  אא""הה  מרדכימרדכי))  כאנוסכאנוס  דהוידהוי

  ועייןועיין( )( )זז""אא))  בניהםבניהם  עלעל  מתאבליןמתאבלין  עליהםעליהם  מתאבליןמתאבלין  שאיןשאין  אף על פיאף על פי  צבורצבור  מדרכימדרכי  הפורשיםהפורשים(. (. תת""רר

  (.(.הה""שמשמ  סימןסימן  לקמןלקמן

איתא בגמרא )מו"ק כה.(: כל העומד בשעת יציאת נשמה של כל אדם חייב לקרוע עליו, למה 

 לספר תורה שנשרף, שחייב לקרוע כשרואה אותו נקרע. -זה דומה 

פי שלא למד א. הרמב"ן הביא בשם רש"י שהדמיון לספר תורה הוא, שהאדם מישראל ]אף על 

תורה[ עתיד הוא ללמוד תורת ה', ולכן יש לקרוע עליו כמו על שריפת ספר תורה. והוסיפו, שלפי 

טעם זה, אין קריעה זו אלא באיש, שמצוה ללמוד תורה, מה שאין כן באשה. ]ואף על פי שהיא 

שהוקשה לו מצּוָוה ללמוד דינים השייכים אליה, אין זה כתלמוד תורה של איש. וע"ע בב"י[. אלא 

עיקר סברתו, שאנו מחשיבים אותו כספר תורה, על שם העתיד. דקשה לומר דקורעים על 

 העתיד. ועוד, דלא יהא אלא כס"ת דדווקא כשנשרף בזרוע קורעים.

ב. רש"י שלפנינו פירש, שהנשמה שבגוף, שהיא קרויה "נר" ]"נר ה' נשמת אדם" )משלי כ', 

ויה גם כן "נר" ]"נר מצוה ותורה אור" )שם ו', כ"ג([. וביאר כ"ז([, יש לה דמיון לספר תורה, שקר

הרש"ש כוונתו, שאמנם אין הנשמה נאבדת ח"ו ביציאתה מן הגוף, שהרי היא ניצחית, אלא 

שכמו שמבואר לענין שריפת ספר תורה, שיש לקרוע על כך שתי קריעות, קריעה אחת על 

יש לקרוע על אובדן הגוף, שהיה משכן שריפת הכתב, וקריעה שניה על שריפת הקלף, כמו כן 

 לנשמה בחייו, וכמו הקלף שהוא משכן לדברי התורה הכתובים עליו.

ג. והרמב"ן פירש שני פירושים נוספים. א. אין זה אלא דמיון בלבד לספר תורה. שכשם שקורעים 

ל על שריפת התורה, מפני שיש בזה הפסד גדול וחרדה רבה, כך יש לקרוע על יציאת נשמתו ש

 אדם מישראל.

ב. כשם שקורעים על שריפת התורה, כך יש לקרוע על אדם זה שקיים מצוות התורה בימי חייו. 

וכשם שקורעין על ס"ת כך קורעין על מקיימי מצוותיה. וכן הביא הריטב"א דברי חכמים שאמרו, 

 שאפילו ריקנים שבהם, מלאים מצוות כרימון.
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הראשון קורע על קטן ולא על אשה, ולדברי הרמב"ן ויש בזה נפק"מ לענין אשה וקטן דלטעם 

על אשה קורע. ועי' בב"ח לענין קטן שלא הגיע לחינוך, שלפירוש שני של הרמב"ן אין לקרוע 

עליו, ולשאר הפירושים, קורע. ולדברי הב"י בשם רש"י שלפנינו על אשה קורעין ועל קטן תלוי 

 אם למד או לא.

 ( דלא נהגו לקרוע על קטן אא"כ למד תורה. ולמעשה כתבו הש"ך )ז'( והט"ז )ב'

  בדין קריעה על רשע:בדין קריעה על רשע:

 דעת רבינו יונה: גם אם לפעמים עושה עבירה לתיאבון לא קורע.

דעת ר"מ מרוטנבורק: קורע גם בעשה עבירה חמורה )פת"ש ד'( אם עושה לפעמים ולתיאבון. 

 אלו אינו קורע. אמנם אם עושה קבוע א"נ אפילו לפעמים אבל להכעיס, א"נ משומד, בכל

 ומה שרבינו גרשום התאבל על בנו משומד הרי העיד על עצמו דלאפושי צער היה.

 ומרן השו"ע פסק להלכה כר"מ מרוטנבורק.

ודנו הפוסקים האם קורעים על מחלל שבת לכאורה אם מחלל דרך קבע א"נ שחילל להכעיס 

 והדין הוא שאין קורעין ומתאבלים עליו.

)יו"ד ח"ב פ' פ"ח ס"ו( הובא בשם הגרי"ש אלישיב, שעל אדם חילוני אמנם בספר אשרי האיש 

 אם לא התחתן עם גויה המנהג להתאבל עליו.

וכן פסקו החזו"ע )ח"א עמ' תקל"ח( והגאון מהר"י קמינצקי בספר אמת ליעקב )יו"ד ס' שמ"ה 

 אות ריח( דקורעין ומתאבלים על מחלל שבת, ועיי"ש שהביא טעם לדבריו.

  שהרגוהו גויים: שהרגוהו גויים:   בענין מומרבענין מומר

 בדרכ"מ )ב'( בשם או"ז ואשר"י שעל מומר שהרגוהו גויים קורע, דמיתתו שלא כדין הוי כפרתו. 

הרמ"א מביא דעה זו וכתב: וי"א דלא קורע, וכן עיקר. והש"ך )ט'( כותב: משמע דהי"א חוזר על 

 מומר שנהרג בידי עכו"ם די"א דלא קורע.

הי"א דלא קורע, ולכן להלכה קורע. והחילוק להרוגי דעת הש"ך כדרכ"מ ששם לא הביא דעת 

 בית דין הוא האם נהרג על פי דין או לא.

דין קטן שנשתמד עם אמו: דעת ר"י שמתאבלים וקורעים עליו, דהו"ל כאילו נשתמד בעל כרחו, 

 ולר"ת לא קורעים.

 והרמ"א הביא שתי הדעות והכריע כר"ת.

 בד"מ שמתאבלים וכן פסק בהגה. בנים קטנים של פורשים מדרכי ציבור: כתב

בפת"ש )ג'( הביא לגבי יציאת נשמה בשבת: לדעת התפילה למשה קורע במוצ"ש, ולדעת 

 החת"ס רק אם יש חימום חדש, וראייתו מנח נפשיה דרב ספרא )מו"ק כה.(, עי"ש.

ועוד כתב הפת"ש: כל שיכול לראות המת בשעת יציאת נשמה, קורע, ואם לא יכול, לא קורע. 

 ב"ז.רד 

 סעיף ו': 

  בענין אדם כשר: בענין אדם כשר: 

אף על אף על   שומעניהשומעניה  סניסני  ולאולא  מצוהמצוה  ביטולביטול  שוםשום  עלעל  ולאולא  עבירהעבירה  שוםשום  עלעל  חשודחשוד  שאינושאינו  כשרכשר  אדםאדם  עלעל

  שעומדשעומד  והואוהוא  עליועליו  לקרועלקרוע  חייבחייב  נשמהנשמה  יציאתיציאת  בשעתבשעת  עמדעמד  שלאשלא  אף על פיאף על פי  בתורהבתורה  גדולגדול  שאינושאינו  פיפי

  אדםאדם  עלעל  לקרועלקרוע  חייבחייב  דאיןדאין  אא""ויוי: : הגההגה  ..זוזו  מקריעהמקריעה  פטוריםפטורים  חכמיםחכמים  ותלמידיותלמידי  לקבורהלקבורה  מיתהמיתה  ביןבין  שםשם

  האורגהאורג' ' פפ  ןן""רר))  עליועליו  ולהתאבלולהתאבל  לבכותלבכות  חייבחייב  אבלאבל  נשמהנשמה  יציאתיציאת  בשעתבשעת  עליועליו  עומדעומד  כןכן  אםאם  אלאאלא  כשרכשר

  ..להקללהקל  נהגונהגו  וכןוכן( ( הה""ראביראבי  בשםבשם  אא""פיפי  מיימונימיימוני  והגהותוהגהות

בגמרא )מו"ק כה.( תניא: ואי אדם כשר הוא, חיובי מיחייב למיקרע. שכל הבוכה ומתאבל על 

 עוונותיו, בשביל כבוד שעשה לו.מוחלין לו על כל  -אדם כשר 

דעת הרא"ש דא"צ מוחזק. ודעת הרמב"ן ורבינו יונה דצריך שיהא מוחזק. והב"ח פירש שמחזר 

 על מצוות וגמילות חסדים. ופסק הב"ח כמותם, דלא כמרן שפסק כהרא"ש.



12 

 

  האם  צריך לקרוע על אדם כשר גם אחר מיתה:האם  צריך לקרוע על אדם כשר גם אחר מיתה:

 אדם כשר קורע רק בשעת יציאת נשמה.א. דעת הר"ן והגהות מיימוני בשם ראבי"ה דעל 

 ב. דעת הרמב"ן וכן דעת הרא"ש )לשיטת הב"י(, קורע אף בין מיתה לקבורה ודווקא בפניו.

 קורע. -גם שלא בפניו  -ג. דעת הרא"ש )לשיטת הטור(, בין מיתה לקבורה 

פסק להלכה פסק מרן כהרמב"ן והרא"ש )כשיטתו(, דקורע גם בין מיתה לקבורה בפניו. והב"ח 

 כהרא"ש )לשיטת הטור(, והביאו הש"ך.

 ועיין עוד בש"ך דהכריע בשו"ע כהב"ח.

  אי נהגינן לקרוע על אדם כשר:אי נהגינן לקרוע על אדם כשר:

מרן בב"י תמה מדוע אין קורעין, ואמר דאולי סומכין על ראבי"ה ועל פסק הר"ן. ובאמת, הרמ"א 

 בהגה מביא את דברי הר"ן והראבי"ה וכתב: וכן נהגו להקל.

, אי לא בענין גדול בתורה וכשר ואיכא או ין אשה כשרה האם קורעין עליהעיין פת"ש )ו( בענ

  שיהיה לו תורה וליכא.

בענין אי תלמיד חכם צריך לעשות קריעה זו. דעת הרמב"ן דא"צ, כשם שלא קם בפניו, חוץ 

והש"ך כתב דלדעת הראב"ד ורא"ש גם ת"ח חייבים  וכן פסק מרן בשו"ע.מת"ח שבבבל. 

 בקריעה זו. 

ועיין פת"ש )ז( דהביא מש"כ האגודת אזוב לדחות ראיית הש"ך וכתב דת"ח קורע על ת"ח ולא 

 על אדם כשר, והפת"ש השיגו.

 סעיף ז': 

  קריעה על תלמיד חכם:קריעה על תלמיד חכם:

  לאחרלאחר  אפילואפילו  עליועליו  קורעיןקורעין  ואומרהואומרה  מקוםמקום  בכלבכל  הלכההלכה  דברדבר  אותואותו  ששואליןששואלין  חכםחכם  תלמידתלמיד  ועלועל  חכםחכם  עלעל

  וכברוכבר  שמועהשמועה  ביוםביום  קרעקרע  לאלא))  הספדוהספדו  בשעתבשעת  עליועליו  וקורעוקורע  יוםיום' ' לל  תוךתוך  הואהוא  אםאם  שמועהשמועה  ביוםביום  קבורהקבורה

  תלמידיתלמידי  נהגונהגו  וכברוכבר  לבםלבם  אתאת  שמגליןשמגלין  עדעד  עליועליו  וקורעיןוקורעין( ( קורעקורע  אינואינו  שובשוב  קרעקרע  ולאולא  הספדוהספדו  זמןזמן  עברעבר

  ..חבירוחבירו  אתאת  מלמדמלמד  מהםמהם  אחדאחד  ואיןואין  שויםשוים  שהםשהם  אף על פיאף על פי  טפחטפח  זהזה  עלעל  זהזה  לקרועלקרוע  מקוםמקום  בכלבכל  חכמיםחכמים

  רבורבו  דהיינודהיינו  שחדששחדש  משמועותיומשמועותיו  שיודעיןשיודעין  אואו  רבורבו  הואהוא  ככ""אא  אלאאלא  חכםחכם  עלעל  קורעיןקורעין  שאיןשאין  אא""יי: : הגההגה

  ..אלואלו  במדינותבמדינות  להקללהקל  נהגונהגו  וכןוכן( ( ממ""הרהר  בשםבשם  יי""והגמיוהגמי  שש""הראהרא))

בגמ' )מו"ק כה.(: כי נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנן עליה. אמרי: לא גמרינן )לא למדנו 

תורה( מיניה. אמר להו אביי: מי תניא "הרב שמת כולם כקרוביו", "חכם שמת" תניא. ועוד, כל 

מא שמעתתיה בפומין בבי מדרשא. סבור מה דהוה הוה )ואין אפשרות לקרוע לאחר זמן(. יו

אמר להו אביי: תנינא, חכם כל זמן שעוסקין בהספד חייבין לקרוע. סבור למיקרע לאלתר, אמר 

 להו אביי: תניא חכם כבודו בהספדו )ויש לכם להמתין מלקרוע עד שעת ההספד(.

 א. מהו גדר תלמיד חכם? 

 ש"ך )י"ז( שהביא דברי האגודה שאין לנו היום כזה. עיין

והרמב"ן והרא"ש כתבו על פי הגמרא )שבת קיד.( שכל ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום 

 ועונה, חשיב ת"ח.

 ב. אי בעינן בחכם שידעו משמועותיו: 

דעת הרא"ש, שלהלכה יש לחייב קריעה על חכם אף שאינו רבו. שהרי זו היתה טענתו 

נה של אביי. והביא עוד מירושלמי, שאפילו על התלמידים שעדיין לא הגיעו לדרגת הראשו

 חכמים, יש לקרוע. אולם דעת רבינו מאיר מרוטנבורג, שאין חיוב קריעה אלא על רבו. 

להלכה פסק מרן מרן השו"ע כהרא"ש. אך הרמ"א חולק וס"ל כהר"ם וכתב: שעל זה סומכין 

אינו רבו. ודוקא על רבו מובהק, שלמד רוב תורתו ממנו, להקל שלא לקרוע על חכם שמת, כש

 אבל על רבו שאינו מובהק, אין נוהגין לקרוע. 
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ועיין ש"ך שחיזק דעת הר"ם והביא דברי הב"ח שהקשה על הרמ"א דמשמע מדבריו שחכם 

גדול שמת ולא יודעים משמועותיו א"צ לקרוע אף מי שקטן ממנו, והרי מהרא"ש לא משמע כן, 

ש"ך דהרמ"א ס"ל כר"מ דיודעים משמועותיו זהו תנאי לחכם, ובאמת תמה הש"ך למה ודחהו ה

 היום לא נהגו בקריעה זו וכתב ליישב על פי הנ"ל דאין היום ת"ח. 

 ג. קריעה אחר קבורה: 

 להרא"ש קורע ביום שמועה, ואם לאו ביום הספד. והרמב"ם כתב דלכתחילה קורע ביום הספד.

שמע כהרא"ש, דהא אביי שאל אותם למה לא קרעו בשעת ובאמת ממעשה דרב ספרא מ

 שמועה.

 ד. באופן שההספד הוא לאחר שלושים:

 כתב הש"ך בשם הב"ח דלא קורעין, וכן כתב הרמ"א. 

 ה. לדעת הרא"ש חייב לקרוע כששמע על חכם שמת אף בעיר רחוקה ואף במועד.

 ו. קריעות שהם בשעת חימום: 

קרע על רב תריסר מני )י"ב בגדים(. וכתב הרמב"ן דאין כוונת בגמ' )מו"ק כד.( מבואר דשמואל 

 הגמרא שחייב אלא שהרשות בידו ואין בו משום בל תשחית הואיל ושעת חימום הוא.

 סעיף ח': 

  קריעה על רבוקריעה על רבו

  בגדיובגדיו  כלכל  קורעקורע  גמראגמרא  גמראגמרא  אםאם  משנהמשנה  משנהמשנה  ואםואם  מקראמקרא  מקראמקרא  אםאם  ממנוממנו  חכמתוחכמתו  שרובשרוב  רבורבו  עלעל

  קורעקורע  רחוקהרחוקה  משמועהמשמועה  ואפילוואפילו  לעולםלעולם  מאחהמאחה  ואינוואינו  טפחטפח  אלאאלא  קורעקורע  שאינושאינו  אא""ויוי  לבולבו  שמגלהשמגלה  עדעד

  מתאבלמתאבל  שהואשהוא  מתיםמתים  שארשאר  כדיןכדין  אלאאלא  עליועליו  קורעקורע  אינואינו  ממנוממנו  חכמתוחכמתו  רוברוב  למדלמד  לאלא  ואםואם  לעולםלעולם  עליועליו

  שעלשעל  דקרעדקרע  אא""ויוי: : הגההגה  ..עליועליו  קורעקורע  גדולגדול  ביןבין  קטןקטן  ביןבין  אחדאחד  דברדבר  אלאאלא  ממנוממנו  למדלמד  לאלא  ואפילוואפילו  עליהםעליהם

( ( ןן""והרוהר  ותוספותותוספות  יי""רשרש  בשםבשם  יוסףיוסף  וביתובית  שש""הראהרא  בשםבשם  טורטור))  מתאחהמתאחה  אינואינו  נמינמי  מובהקמובהק  שאינושאינו  רבורבו

  שאינושאינו  כרבכרב  שדינןשדינן  אא""יי  ביחדביחד  ולומדיםולומדים  לזהלזה  זהזה  ומפרקיןומפרקין  ומקשיםומקשים  ביחדביחד  שיושביםשיושבים  חכמיםחכמים  תלמידיתלמידי

  רבורבו  עלעל  אלאאלא  לקרועלקרוע  צריכיןצריכין  דאיןדאין  אא""ויוי( ( בטורבטור  הסברותהסברות  שנישני  אלואלו))  מובהקמובהק  כרבכרב  שדינןשדינן  אא""ויוי  מובהקמובהק

  חומראחומרא  אלאאלא  אינואינו  אחדאחד  בדברבדבר  עיניועיניו  שהאירשהאיר  אואו  זהזה  עםעם  זהזה  הלומדיםהלומדים  חבריםחברים  אבלאבל  חכמתוחכמתו  רוברוב  שלמדושלמדו

  השאלתותהשאלתות  בשםבשם  אא""הה  מרדכימרדכי))  כןכן  מוריןמורין  ואיןואין  נהוגנהוג  לאלא  נהוגנהוג  דלאדלא  והיכאוהיכא  נהוגנהוג  דנהוגדנהוג  והיכאוהיכא  בעלמאבעלמא

  ..אלואלו  במדינותבמדינות  להקללהקל  נהגונהגו  ולכןולכן( ( ממ""הרהר  בשםבשם  יייי""והגמוהגמ

א. בענין קריעה על רבו המובהק )פירוש, שרוב חכמתו ממנו. שיטת ר"י ב"מ לג.( פסק מרן 

 כהרמב"ם שקורע עליו כמו על או"א, דהיינו עד שמגלה לבו )כל בגדיו(.בשו"ע בסתם 

והביא בשם י"א דעת הרמב"ן דדי בקריעה טפח, ולענין איחוי ושמועה רחוקה דינו כאו"א דאינו 

 מאחה לעולם וקורע אף ברחוקה.

ב. על רבו שאינו מובהק, פירוש, שלמד ממנו משנה אחת: מצינו בגמרא: שמואל קרע מאניה 

ל ההוא מרבנן דאסבריה אחד יורד לאמת השתי ואחד כיון. כלומר, ששמואל קרע על תלמיד ע

חכם שביאר לו משנה אחת. וכ"כ הטור: אפילו לא האיר עיניו אלא בשמועה אחת, וכן חברים 

 שלומדים שמועות זה מזה.

"מ ונחלקו הרא"ש והרמב"ן, דלהרא"ש קורע אפילו בשמועה רחוקה, ואינו מאחה לעולם, ומ

ן לאביו ואמו הוא שקורע אפילו בשמועה רחוקה, אבל הקרע קורע טפח. ולהרמב"ן הדמיו

 מתאחה. ומ"מ קורע טפח.

ופסק מרן בשו"ע דקורע עליו, ומשמע רק טפח, וכן קורע רק בשמועה קרובה, ומותר לאחות. 

 והרמ"א הביא בשם י"א דאסור לאחות אך מכריע להקל.

: גמרא )ב"מ לג.( אמר עולא וכו' קורעים זה על זה, פי' רש"י ג. ת"ח שבבבל שלומדים זה מזה

 כי כולם למדים זה מזה. 

 טור: רבו לא מובהק ות"ח הלמדים זה מזה קורע כקריעה על או"א שאינו מאחה.

א. רמב"ן: קורע לעולם. מאחה ב. רמב"ם: צריך גם גילוי הלב. רא"ש: טפח ואינו מאחה. ולשו"ע 

 ו מובהק.כל המחלוקת הזו היא ברב
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 ולמסקנא מכריע הרמ"א כדברי הר"מ דהכל לפי המנהג ואין מורין כן היכא דלא נהוג. 

לדעת ר"ש )שם ד"ה קרע(, תוס' )שם ד"ה ומקרעין(, רא"ש, ר"ן ונמוק"י: קורע קרע שאינו 

 מתאחה. ולדעת ר"מ אין זה אלא חומרא בעלמא והכל לפי המנהג ואין מורין כן. 

ע כרוב הראשונים הנ"ל שאינו מתאחה. רמ"א: י"א דינו כרבו מובהק ולהלכה מרן בב"י הכרי

 וי"א כרבו שלא מובהק.

 סעיף ט':

  לבושלבוש  הואהוא  אפילואפילו  בגדיובגדיו  כלכל  קורעקורע  ואמוואמו  אביואביו  ועלועל  ודיוודיו  העליוןהעליון  בבגדבבגד  טפחטפח  עליועליו  קורעקורע  המתיםהמתים  כלכל  עלעל

  אומריםאומרים  עליועליו  הבגדהבגד  שאותושאותו  זמןזמן  וכלוכל  בובו  וגועריםוגוערים  יצאיצא  לאלא  בגדיובגדיו  כלכל  קרעקרע  לאלא  ואםואם  לבולבו  שמגלהשמגלה  עדעד' ' יי

  ..שלשיםשלשים  לאחרלאחר  אפילואפילו  קרעקרע  לולו

  א. איזה בגד קורע: א. איזה בגד קורע: 

 גם על רבו, כל בגדיו. -על כל הקרובים בגד עליון. ועל אביו ואמו, ולהרמב"ם 

 והפת"ש כתב בשם מהרי"ט דבדיעבד אם לא קרע בגד עליון יצא. 

  ב. שיעור קריעה: ב. שיעור קריעה: 

ממנו מצות כיבוד או"א על כל הקרובים טפח. ועל או"א עד גילוי הלב, והטעם משום דבטלה 

 התלויה בלב.

  ג. לא קרע על או"א כל בגדיו או שלא גילה הלב: ג. לא קרע על או"א כל בגדיו או שלא גילה הלב: 

קורע גם אחר שלושים. )טור רמב"ן ורא"ש על פי ראב"ד(, דהוי כמי שלא היה לו חלוק בשעת 

 קריעה.

 ולהלכה פסק מרן בס"ט דצריך לקרוע בכה"ג אף אחר שלושים וכ"כ הפרישה )*יד(.

    ד. מאיזה צד הקריעה:ד. מאיזה צד הקריעה:

הש"ך )י"ט( בשם מהרש"ל דעל כל הקרובים מצד ימין, ועל או"א מצד שמאל )גילוי הלב(. וכ"כ 

הב"ח והביאו הט"ז )עיין ט"ז סק"ו שהביא מחלוקת וצידד כהב"ח( שכן המנהג, והש"ך הוסיף 

דמדינא גם על או"א אפשר מצד ימין והוכיח מהוסיף קריעה ודחאו. )והסמ"ע סק"ו הביא 

 לבנו על אמו בצד ימין(.שמהרי"ל קרע 

 סעיף י':

  א. בדין קריעת אפרקסותוא. בדין קריעת אפרקסותו

  דהיינודהיינו  מפרשיםמפרשים  וישויש  לבשרולבשרו  הדבוקהדבוק  הזיעההזיעה  בגדבגד  שהואשהוא  מפרשיןמפרשין  ישיש  לקרועלקרוע  צריךצריך  אינואינו  אפרקסותואפרקסותו

  אביואביו  עלעל  אפילואפילו  מתמת  שוםשום  עלעל  הה""הקאפהקאפ  לקרועלקרוע  שלאשלא  המנהגהמנהג  ופשטופשט  הה""קאפקאפ  שקוריןשקורין  העליוןהעליון  בגדבגד

  קק""וסמוסמ  הפוסקיםהפוסקים  רבותיורבותיו  בשםבשם  בובו  כלכל. ). )הה''קאמיזקאמיז  שקוריןשקורין  החלוקהחלוק  גםגם  ואמוואמו  אביואביו  עלעל  ולקרועולקרוע  ואמוואמו

  בגדבגד  שהואשהוא  פשתןפשתן  שלשל  החלוקהחלוק  קורעיןקורעין  איןאין  אלאאלא  כןכן  נוהגיןנוהגין  איןאין  אלואלו  ובמדינותובמדינות: : הגההגה  (.(.הערוךהערוך' ' לפילפי

  תחתתחת  העליוןהעליון  המלבושהמלבוש  מתיםמתים  ובשארובשאר  ואמוואמו  באביובאביו  קורעקורע  בגדיובגדיו  שארשאר  אבלאבל  העליוןהעליון  הסרבלהסרבל  ולאולא  הזיעההזיעה

  (.(.הצרפתיםהצרפתים  רבותינורבותינו  בשםבשם  גג""סמסמ))  הסרבלהסרבל

 תניא )מו"ק כב:(: אפרקסותו אינה מעכבת הקריעה. 

 דעת הראב"ד: לכתחילה צריך לקרוע, מדלא קתני אפרקסותו א"צ קריעה.

דעת הרמב"ן והרא"ש: אף לכתחילה א"צ לקרוע מדלא קתני בלשון "אם לא קרע יצא". ועוד 

 ראיה מרבי בנימין שחולק על ת"ק וס"ל דקורעין משמע דלרבנן א"צ לקרוע. 

 ק מרן השו"ע דא"צ קריעה אף לכתחילה.ופס
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  ב. מהו אפרקסותו:ב. מהו אפרקסותו:

 א. רש"י: סודר שעל ראשו.

ב. הערוך, רמב"ן, רא"ש, רמב"ם, י"מ בשו"ע: בגד תחתון בלי שרוולים שעשוי רק לקבל הזיעה 

 )גופיה(. 

ג. סמ"ג, סמ"ק )צז(, שו"ע בשם י"מ ופשט המנהג: בגד העליון שקורין קאפ"ה, שאינו אלא 

 . כלומר, ז'קט )חליפה(. לצניעות

  דעות הראשונים בענין הבגדים: דעות הראשונים בענין הבגדים: 

 אינו קורע.  -לרש"י קורע, לדעת הערוך והרמב"ם והסמ"ק א. גופיה: 

בשם י"א אינו קורע, והביא עוד בשם וי"א שקורע, ופשט המנהג דקורעין על או"א  והשו"ע כתב

 הגופיה כדעת רש"י. 

 פיה.חולק וס"ל כהסמ"ק שאין קורע הגו הרמ"אאך 

דעת הרמב"ן והערוך והרמב"ם והרא"ש שקורע, ולסמ"ג אין קורעין )מטרונא(. וכן ב. חליפה: 

 פסק הסמ"ק דאין קורעין הקאפ"ה )חליפה(.

ובהגהות מיימוני כתב שמהר"ם הנהיג לקרוע המקטורן על אב ואם ולא על שאר מתים. וצ"ל 

ו והחמיר בשאר מתים לקרוע דמספקא ליה אי הוי אפרקסותו, ולכן החמיר באב ואם לקורע

 בגד אחר, כיון שאם יקרע אותו אולי לא יוצא י"ח ולכן לא יקרענו.

ולהלכה: כתב הרמ"א )על פי הגהת סמ"ק(: במדינות אלו נוהגים לא לקרוע לא את בגד הזיעה 

 . וכן המנהג. והיינו, שמיקל גם על גופיה.ולא את הסרבל העליון

שאת בנימין שזהו סרבל עליון שפטר הרמ"א, ולפ"ז הקאפ"ה )שו"ל מנטי"ל(: דעת המג. גלימה 

 חייב בקריעה על שאר קרובים וכן פסק הש"ך.

דעת הט"ז: השו"ל מנטי"ל פשיטא דפטור והרמ"א קאי על קאפ"ה דפטור )נפק"מ לגבי חליפה 

 האם חייב או פטור(.

מנטי"ל( או מה שלא ואפשר דנחלקו מה זה בגד לצניעות האם מה שלובש בבית הכנסת )שו"ל 

 לובש בבית )חליפה(.

 סעיף י"א: 

  חיוב האשה בקריעה:חיוב האשה בקריעה:

  לאחריהלאחריה  ומחזירתוומחזירתו  התחתוןהתחתון  קורעתקורעת  שהאשהשהאשה  אלאאלא  קריעהקריעה  לעניןלענין  שויםשוים  האשההאשה  ואחדואחד  האישהאיש  אחדאחד

  ..העליוןהעליון  וקורעתוקורעת  וחוזרתוחוזרת

ברייתא )מו"ק כב:(: אחד האיש ואחד האשה )חייבים לקרוע(. רשב"א אומר: האשה קורעת 

 צניעות( ומחזירתו לאחוריה וחוזרת וקורעת העליון.התחתון )מחמת 

דעת מרדכי )תתקד(, והב"י בדעת הרמב"ם )מזה שלא חילק(: מכיון שת"ק חולק על רשב"א, 

הלכה כת"ק, ואין הלכה כדברי המיקל בקריעה. ואין לחוש להרהור דאין יצה"ר שולט באותה 

 שעה. ויש פוסקים כרשב"א דהלכה כמיקל באבל וצ"ע.

באר הטור: קורעת התחתון ומחזירתו לאחוריה וקורעת העליון. דאפשר שרשב"א מפרש ב"י מ

את דעת ת"ק ולא חולק, ומשום הרהורא דאנשים שאינם מבית האבל )שאינם בני משפחה( 

 יש לנהוג כרשב"א. א"נ אף דחולקין פסק כר"ש הואיל ואיכא הרהור. 

 יא רשב"א.והב"ח ביאר דהטור ס"ל כגירסת הרי"ף דכל הברייתא ה

  ולהלכה פסק השו"ע כהטור, שקורעת התחתון ומחזירתו לאחוריה וקורעת העליון.

הש"ך )כ"ב( מעיר דאף על פי דלא קורעין גופיה על או"א לדעת הרמ"א מ"מ איכא הרהורא גם 

בהסתכלות הגופיה. ואף שבכל מקום לא קורעים את החלוק התחתון, הוי פריצות כשמגלה 

 החלוק.
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 סעיף י"ב: 

  מבדיל קמי שפה:מבדיל קמי שפה:

  צריךצריך  ואמוואמו  אביואביו  ועלועל  ולמטהולמטה  מהשפהמהשפה  וקורעוקורע  שלימהשלימה  הבגדהבגד  שפתשפת  מניחמניח  רצהרצה  אםאם  המתיםהמתים  כלכל  עלעל

  סימןסימן  וו""מהרימהרי))  ..((נוהגיןנוהגין  וכןוכן  ..((מרדכימרדכי))  השפההשפה  לקרועלקרוע  צריךצריך  מתיםמתים  שארשאר  עלעל  אףאף  אא""ויוי))  השפההשפה  כלכל  לקרועלקרוע

  '(.'(.וו

מבדיל, על אביו אינו  -מבדיל קמי שפה, רצה  -בברייתא )מו"ק כב:(: על כל המתים כולן, רצה 

מבדיל. ר' יהודה אומר: כל קריעה שאינו מבדיל קמי שפה שלו אינו אלא קרע של תפלות -ואמו 

 )קרע שאינו נחשב, ולא יצא בזה ידי חובת קריעה, כיון שלא נראה הבגד קרוע(.

 רש"י )שם(: על או"א אסור לקרוע בשפה של בית הצוואר באופן שנראה כחלק מבית הצוואר.

רמב"ם, ריב"ש, טור: באו"א צריך לקרוע את האימרא שסביב לבית הצוואר כדי שיהיו  נימוק"י,

 הקרעים מובדלים.

 המרדכי פסק כר"י וכן כתב מהר"י ויי"ל.

 בפסקי התוס' והטור )והפוסקים( פסקו כת"ק.

ומביא דעת המרדכי וכתב שכן נהגו דעל  ולהלכה, פסק מרן בשו"ע כטור. אך הרמ"א חולק

 שאר מתים ולא רק על או"א( קורע מהשפה שעל סוף הבגד. כולם )אף על

ולמעשה, בזמננו שהחולצה פתוחה ויש לה שפה לכל אורך הגוף )ולא רק סביב הצוואר( פסקו 

החזו"ע )דיני קריעה פ"ו( והגרב"צ )זכרון יצחק פ"ו סט"ו( דאם התחיל הקרע מהקצה חשיב 

 כמבדיל.

 

 סעיף י"ג: 

  מבפנים ומבחוץ:מבפנים ומבחוץ:

  בצינעאבצינעא  וקורעוקורע  בפניםבפנים  ידוידו  להכניסלהכניס  לולו  ישיש  לפיכךלפיכך  אדםאדם  בפניבפני  שלאשלא  בפניםבפנים  לקרועלקרוע  לולו  ישיש  המתיםהמתים  כלכל  עלעל

  אדם.אדם.  כלכל  בפניבפני  מבחוץמבחוץ  אלאאלא  קורעקורע  אינואינו[ [ ואמוואמו]]  אביואביו  עלעל  אבלאבל

 ברייתא )שם( על כל המתים קורע מבפנים אם ירצה, ועל או"א דווקא מבחוץ.

 'בחוץ' היינו בפני כל העם.דעת רש"י )על הרי"ף יד.(: 'בפנים' היינו בתוך החדר בצינעא, 

דעת רי"ץ גיאת )מאה שערים הל' אבל עמוד ל"ג(: 'בפנים' היינו מבפנים של הבגד שמכניס ידו 

מבפנים של החלוק וקורע, ו'מבחוץ' פירושו שהקריעה מתחילה מבחוץ וטעמו מדקתני 

 בפנים ולא בפנים.מ

דהיינו שגם יכניס ידו בתוך  ג'(: 'בפנים' פירושו בחדר, ו'מבפנים'-דעת הרמב"ם )פ"ח ה"ב

 החולצה וקורע, ו'מבחוץ' היינו בפני כל העם וגם שיקרע מהצד החיצוני. 

 כשני הפירושים יחד. ומרן השו"ע פסק כהרמב"ם.

אלא דמשמע מלשון השו"ע דעל שאר קרובים חייב לקרוע מבפנים, ומהטור משמע דהרשות 

לוקו ולקרוע בצינעא, זה דווקא אם עומד בידו והדין דעל שאר מתים צריך להכניס ידו תחת ח

בחוץ ויש שם בני אדם, אולם אם עומד בצינעא בתוך ביתו א"צ להכניס ידו תחת חלוקו ולקרוע 

 )וכן פי' את הרמב"ם והשו"ע השבט יהודה ודברי סופרים פ"ט(.

 סעיף י"ד: 

  להחליףלהחליף  באבא  םםאא  המתיםהמתים  כלכל  עלעל  בידביד  ואמוואמו  אביואביו  עלעל  בכליבכלי  קורעקורע  רצהרצה  בידביד  קורעקורע  רצהרצה  המתיםהמתים  כלכל  עלעל

  מחליףמחליף  שהואשהוא  הבגדיםהבגדים  כלכל  קורעקורע' ' זז  תוךתוך  מחליףמחליף  אםאם  ואמוואמו  אביואביו  עלעל  קורעקורע  ואינוואינו  מחליףמחליף  ימיםימים' ' זז  תוךתוך
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  שבעהשבעה  תוךתוך  לאחריולאחריו  קרעוקרעו  להחזירלהחזיר  יכוליכול  המתיםהמתים  כלכל  עלעל. ). )הראשוןהראשון  בפעםבפעם  כמוכמו  לעולםלעולם  מאחהמאחה  ואינוואינו

  (.(.דד""הראבהראב  בשםבשם  ירוחםירוחם  רבינורבינו( )( )ואמוואמו  באביובאביו  לאלא  אבלאבל

  א. בענין קריעה ביד ובכלי:א. בענין קריעה ביד ובכלי:

גמ' )מו"ק כב:(, כי אתא רבין אמר ר"י: על כל המתים רצה קורע ביד רצה קורע בכלי, על או"א 

 ביד. 

 וכן פסקו הרא"ש )שם( הרמב"ם )שם( רי"ף )יד.( והשו"ע בב"י תמה שהטור השמיטו. 

  מחליף בגדו ומחזיר קרעו:מחליף בגדו ומחזיר קרעו:

פניו. ואם בא קרעו )קריעתו( לפניו, שצריך הקרע להראות כשהוא ל  -תניא: אבל, כל שבעה 

מחליף, וקורע את הבגד שהחליף, על אף שכבר חלפה שעת החימום. בשבת  -להחליף בגדו 

 קרעו לאחוריו, ואם בא להחליף בגד לכבוד שבת מחליף, ואינו קורע אותו. -

ואסיקנא: כי תניא ההיא שקורעים בשעת החלפת הבגד על אף שאין היא שעת חימום, דווקא 

 על שאר קרובים מחליף ואינו קורע. בכבוד אביו ואמו. אבל 

איתמר עלה: אותן קרעים )שקורעים על המת שלא בשעת חימום( מתאחין )אחר סיום 

האבלות( או אין מתאחין? פליגי בה אבוה דרב הושעיא ובר קפרא, חד אמר אין מתאחין, וחד 

 אמר מתאחין. ופסק הרי"ף )יא:( כמ"ד אין מתאחין.

ליף חייב לקרוע. ומכאן למדנו, שלדעת האומר "מתאחין", הוא ירושלמי )ה"ח( הרי שהיה מח

הדין שאינו קורע אלא בגד אחד ]כשקרע כולם בתחילה, ועתה החליפם[, ולדעת האומר "אין 

מתאחין", אזי יש לו לקרוע את כולם. ונחלקו בר חייא ובר קפרא האם שאר קרעים מתאחין או 

תוספת או לא, ונפק"מ אם צריך לקרוע את לא, והסביר רב חנינא דנחלקו האם שאר ימים 

כולם או רק העליון ועוד אי מתאחין או לא. וכתב הרמב"ן דקיי"ל דאין מתאחין, וכיון שכן קורע 

 כל בגדיו עד גילוי הלב. ורבינו האי פסק דקורע רק העליון.

ולהלכה פסק מרן השו"ע כהרמב"ן וכהרא"ש בשם ראב"ד דקורע את כולם ואין מתאחים 

 ם.לעול 

ג. כתב רבינו ירוחם בשם ראב"ד דעל שאר קרובים יכול להחזיר את הקרע לאחריו כל שבעה, 

 אבל על או"א אסור. וכן פסק הרמ"א.

 

 סעיף ט"ו: 

  שלילה ואיחוי:שלילה ואיחוי:

  ואיןואין))  יוםיום  שלשיםשלשים  לאחרלאחר  ומאחהומאחה' ' זז  לאחרלאחר( ( שוהשוה  בלתיבלתי  תפירהתפירה  תופרתופר' ' פיפי))  שוללשולל  המתיםהמתים  כלכל  עלעל

  ואינוואינו  יוםיום' ' לל  לאחרלאחר  שוללשולל  ואמוואמו  אביואביו  עלעל(. (. הה""ראביראבי  בשםבשם  יי""הגמהגמ( )( )לאלא  אואו  הרגלהרגל  בהםבהם  פגעפגע  אםאם  חילוקחילוק

  לחברלחבר  אפילואפילו  לשלוללשלול  שאסורשאסור  זמןזמן  וכלוכל: : הגההגה  ..כבודהכבודה  מפנימפני  לאלתרלאלתר  שוללתשוללת  והאשהוהאשה  לעולםלעולם  מאחהמאחה

  לשלוללשלול  שלאשלא  מתיםמתים  שארשאר  עלעל  אפילואפילו  להחמירלהחמיר  שנהגושנהגו  מקומותמקומות  וישויש  אסוראסור  מחטמחט  יי""עע  הקריעההקריעה  ראשראש

  '(.'(.וו  סימןסימן  וו""מהרימהרי. ). )מחטמחט  יי""עע  לחברלחבר  אסוראסור  הקריעההקריעה  ראשראש  אפילואפילו  ואזואז' ' לל  תוךתוך

בגמ' )מו"ק כב:(: על כל המתים שולל )מחברם באופן ארעי, בתפירה שאינה שוה( אחר שבעה 

ומאחה )מחבר את הקרע על ידי תפירה שוה וקבועה, כעין אריגה( אחר שלושים, ועל או"א 

 שולל אחר ל' ואינו מאחה לעולם. והאשה שוללתו לאלתר משום כבודה. 

 .וכן פסק מרן השו"ע

הביא הגהות מיימוני בשם ראבי"ה: שהרגל נחשב כשבעה ימים אך לא מבטל את כל הב"י 

השלושים. לכן אם קרע יום לפני ראש השנה יכול לאחות יומיים אחרי יום הכפורים. ועל או"א 

שולל. ואע"ג דשבעה ימים שאחר ראש השנה מבטל גם דיני שלושים, מ"מ אבלות לחוד וקריעה 

 לחוד.



18 

 

ה( כתב בשם הרמב"ן דהאידנא נהגו לאחות הקרע כל שפסק האבלות. אמנם הש"ך )ס"ק כ"

משום שטעם הראבי"ה הוא שקריעה לחוד, ואנן קי"ל כרמב"ן שקריעה כאבלות )כגון בקטן(, 

וקריעה לחוד רק לעניין שאין הלכה כדברי המיקל. ולכן על כל המתים שולל אחר ראש השנה 

 ומאחה עי"כ וכו'.

 והרמ"א פסק כראבי"ה.

ר"י ויי"ל )סי' ו'(: על או"א אסור לשלול שפה עד שלושים, ועל שאר מתים מותר אא"כ נהגו מה

לקרוע מהשפה שאז אסור לשלול כל שלושים. ומהר"י מולין לא שלל על או"א כל י"ב חודש 

 וכן פסק הרמ"א.אלא תפס במחט כדי שלא יפול 

 סעיף ט"ז: 

  חליצה:חליצה:

  עדעד  המטההמטה  לפנילפני  כךכך  והולךוהולך  כתףכתף  לחלוץלחלוץ  חייבחייב  ואמוואמו  אביואביו  עלעל  כתףכתף  חולץחולץ  רצהרצה  אםאם  המתיםהמתים  כלכל  עלעל

  ..לחלוץלחלוץ  צריךצריך  איןאין  כתףכתף  חלוץחלוץ  שילךשילך  כבודוכבודו  ואיןואין  גדולגדול  אדםאדם  הבןהבן  ואםואם  שיקברשיקבר

 מו"ק )כב:(: תניא, על כל המתים רצה חולץ רצה אינו חולץ, ועל או"א חולץ.  גמרא

ללמוד זאת וכתב הרמב"ן: אם הבן הוא אדם גדול ואין זה כבודו שילך חלוץ, א"צ לחלוץ. וניתן 

 משתי מקורות: 

 מעשה ומת אביו של ר"ע, חלצו לפניו והוא )ר"ע( לא חלץ )על אביו(. –א. שמחות פ"ט 

ב. מו"ק )כב:(, ומעשה בגדול הדור אחד שמת אביו וביקש לחלוץ וביקש גדול הדור אחר שעמו 

ן כבוד גדול לחלוץ ונמנע ]הגדול הראשון[ ולא חלץ, כדי שגדול הדור השני לא יחלוץ, לפי שאי

הדור לחלוץ בפרהסיא דכבוד תורה עדיף, ויסוד דין זה נובע ממה שלמדנו בגמרא )ב"מ ל.( שזקן 

המוצא מציאה בדרך, ואינה לפי כבודו, הרי הוא פטור מלהשיבה, שנאמר "והתעלמת", והוא 

 וכך פסק מרן השו"ע.הדין לשאר דינים. עכת"ד של הרמב"ן. 

  בביאור חליצת כתף:בביאור חליצת כתף:

 רמב"ם )פ"ח ה"ג( רמב"ן )עמ' נ"ו( והטור והגאונים: מוציא כתפו חוץ לקרע.א. רי"ף 

 ב. פרישה: מוציא כתפו חוץ לבגד לא דרך קרע.

ג. ר"ש: מוציא את הבגד העליון שיראה כמתעסק בצרכי המת, א"נ כמתאונן ולא יודע מה 

 לעשות.

 ד. ר"ש והביאו הט"ז: קורע אצל כתפו עד שיראה כתפו.

 ח: חליצת נעלים.ה. דרישה וב"

 

וכתב הרמב"ם )פ"ח ה,ג( שעושים כך בזמן ההליכה לפני המטה, ואחר הקבורה שוב אינו חייב. 

 ל"ו אלף חלוצי כתף. יצאו לפניווכן יש להביא ראיה מהגמ' )ב"ק יז.( דעל חזקיה 

 

 וכתב הד"מ בשם כל בו דהיום לא נהגו לצאת חלוצי כתף. וכתבו הרמ"א בסע' י"ז בהגה.

 היא מסקנת הגר"ע בחזו"ע )דיני קריעה ח"א סעיף י"ב( שעתה לא נהגו לחלוץ כתף.וכן 

 סעיף י"ז: 

  נשיא, רבו מובהק וחכם )דמיונם לאב ואם(נשיא, רבו מובהק וחכם )דמיונם לאב ואם(

  שהחזירושהחזירו  כיוןכיון  שמתשמת  חכםחכם  עלעל  הקורעיםהקורעים  כלכל  ולאחויולאחוי  מבחוץמבחוץ  ולקרועולקרוע  כתףכתף  לחליצתלחליצת  לאבלאב  דומהדומה  נשיאנשיא

  למחרלמחר  ומאחהומאחה  ביוםביום  בובו  שוללשולל  שמועתושמועתו  שבאהשבאה  וחכםוחכם  למחרלמחר  ומאחיןומאחין  שולליןשוללין  המטההמטה  מאחורימאחורי  פניהםפניהם

  דד""בב  אבאב  ועלועל  מימיןמימין  חולץחולץ  חכםחכם  עלעל  לעולםלעולם  מאחהמאחה  ואינוואינו  למחרלמחר  שוללשולל  מובהקמובהק  רבורבו  ועלועל  נשיאנשיא  ועלועל

  רצהרצה  ואםואם  מכאןמכאן  רצהרצה  מכאןמכאן  רצהרצה  מובהקמובהק  רבורבו  ועלועל  ואמוואמו  אביואביו  ועלועל  ומכאןומכאן  מכאןמכאן  נשיאנשיא  ועלועל  משמאלמשמאל
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  נוהגיןנוהגין  וכןוכן  ..((יי""רר  בשםבשם  בובו  כלכל))  כללכלל  כתףכתף  לחלוץלחלוץ  נהגונהגו  לאלא  הזההזה  בזמןבזמן  דעכשיודעכשיו  אא""ויוי. ). )שתיהןשתיהן  חולץחולץ

  (.(.האידנאהאידנא

כל מנהגי אבלות על חכם או נשיא שמתו אינו מטעמי אבלות אלא משום כבוד, ויש נפק"מ 

 בדברים כמבואר להלן:

דומה לאו"א לחליצת כתף אלא שחולץ מכאן ומכאן וכן לענין קריעה מבחוץ. ולהרמב"ם  נשיאא. 

צריך גילוי הלב )והרא"ש חולק(. וכן לענין שאינו מאחה לעולם )ר"ת(. אך לענין מנהגי אבלות 

 . וכן פסק השו"עאינו נוהג כלל ואפילו יום הראשון. 

בסתם כהרמב"ם )דצריך גילוי הלב( והביא ולענין גילוי הלב פסק מרן בס"ח לענין רבו מובהק 

 את הרא"ש בשם י"א ולכאורה ה"ה נשיא.

דומה לאו"א לענין שאינו מאחה לעולם. וכתב הרמב"ן לענין שלילה דשולל  רבו שלימדו חכמהב. 

 מיד ביום השני ונוהג כל דיני אבלות מקצת יום ראשון בין יום קבורה ובין ביום שמועה.

 ו"א גם לענין גילוי הלב והרא"ש פליג )לעיל ס"ח(.והרמב"ם מדמה אותו לא

 ולענין מיקום החליצה דינו כאו"א שחולץ מאיזה צד שרוצה.

 לענין חליצת כתף חולץ מצד ימין )ודלא כראב"ד דחולץ בשמאל(. חכם:ג. 

 

תניא מו"ק )כה.( הקורעים על חכם שמת כיון שהחזירו פניהם מאחורי המיטה  ולענין שלילה:

וכן פסק השו"ע: מיד שהחזירו פניהם מהמיטה א"כ העולה מזה דשוללין מיד לכו"ע. שוללין. ו

 שוללין.

 ולענין איחוי תניא בשמחות )פ"ט( הקורע לשום כבוד הרי זה מאחה מיד.

דעת הרמב"ם: דמאחה ביום השני, וטעמו מדנקט בברייתא אחר שהחזירו פניהם "שוללין" ולא 

 קתני מאחין.

ר שמאחה מיד אפילו קודם הקבורה, א"נ מיד אחר הקבורה. וטעמו דהרי אך הרמב"ן חולק וסוב

תניא בשמחות )פ"ט( דהקורע משום כבוד מאחה מיד והרי לא יתכן שמדובר על רבו, דעל רבו 

נוהג מקצת אבלות ואין זה קריעה משום כבוד אלא בהכרח דכוונתו על חכם )גם על נשיא א"א 

 לפרש דהרי אסור באיחוי לעולם(.

 "ז צ"ל דהברייתא דקתני שוללין לאו דווקא אלא ה"ה מאחין כברייתא דשמחות.ולפ

 ותמה הרמב"ן על הרמב"ם הנ"ל מכח ראיה.

 ולענין הלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ם דעל חכם מאחה ביום השני.

 סעיף י"ח: 

  עד מתי קורע:עד מתי קורע:

, , שבעהשבעה  תוךתוך  לולו  ונזדמןונזדמן, , חלוקחלוק  לולו  שאיןשאין  ומיומי. . קורעקורע  אינואינו  יוםיום' ' לל  לאחרלאחר  אלאאלא  שמעשמע  לאלא  אםאם  המתיםהמתים  כלכל  עלעל

  (.(.גג""יי  סימןסימן  וו""מהרימהרי( )( )בגדיובגדיו  כלכל))  לעולםלעולם  והולךוהולך  קורעקורע  אמואמו  ועלועל  אביואביו  עלעל. . קורעקורע  אינואינו', ', זז  אחראחר. . קורעקורע

גמ' מו"ק )כ:(: הגמרא דנה בשמועה שהיתה קרובה בשעת הרגל או בשבת, ומשחלף הרגל או 

ם אחד, האם קורע השבת נעשית רחוקה, שעברו כבר שלשים יום, ואינה נוהגת עתה אלא רק יו

בה על המת, או אינו קורע? והמסקנא שקריעה של אבילות סתם אינה אלא במקום שנוהג 

אבלות שבעה, כדתניא )שם( מי שאין לו חלוק לקרוע ונזדמן לו בתוך שבעה קורע לאחר שבעה, 

אינו קורע. עני רבי זירא בתריה: במה דברים אמורים שלאחר שבעה אינו קורע, בחמשה מתי 

ה, דהיינו בחמשת הקרובים מתוך שבעת הקרובים שמצוה להתאבל עליהם. אבל על אביו מצו

 קורע והולך גם לאחר שבעה. -ועל אמו 

  לענין כל המתים

פסק הטור: רק בשמועה קרובה )אם שמע בתוך ל'(, קורע )דיש לו דין ז'(, אבל ברחוקה אינו 

 קורע. 
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שאולים או שלבש רק אפרקסותו. ש"ך סקכ"ו(  ומי שלא היה לו חלוק )פוחח או שהיו לו בגדים

 ונזדמן לו חלוק דווקא תוך שבעה, קורע.

 נחלקו הראשונים: על אב ואם,

דעת הרמב"ם )פ"ח ה"ו(: קורע עד ל' יום. היינו עד סוף שמועה קרובה )ולפ"ז גם או"א אין קריעה 

 בלא ז'(.

 ולהגאונים: קורע עד י"ב חודש )דזה סוף אבלות על או"א(.

ב"ן, בעל הלכות גדולות: לעולם הוא קורע. וטעמם: א. דכוונת רבי זירא דקורע והולך היינו רמ

לעולם. ועוד דמצינו איסור איחוי לעולם וא"כ מסברא לא יתכן שימות אביו ולא יקרע. ועוד 

ומשמע לעולם. וכתב הרמב"ן שהלכה  אחר כמה.....דבירושלמי )פ"ג ה"ז( כתוב קריעה אפילו 

 ראיות אלו. וכן כתב בב"י.כבה"ג מכח 

 . וכן פסק מרן בשו"ע דעל או"א קורע לעולם

)שעליו בשעת שמועה.  והרמ"א כתב בד"מ ובהשגה בשם מהר"י וייל שכששומע קורע כל בגדיו

 והבגדים שיחליף אחר כך א"צ לקרוע. ש"ך סקכ"ז(.

 סעיף י"ט: 

  תיקון הקרע ומכירת הבגד:תיקון הקרע ומכירת הבגד:

  ולאחותוולאחותו  למטהלמטה  בגדבגד  שלשל  עליוןעליון  צדצד  להפוךלהפוך  אסוראסור  כךכך  מתאחהמתאחה  שאינושאינו  קרעקרע  לאחותלאחות  שאסורשאסור  כשםכשם

  ולאולא  סתםסתם  לולו  מכרומכרו  ואםואם  להודיעולהודיעו  צריךצריך  למכרולמכרו  באבא  אםאם  לפיכךלפיכך  לאחותולאחותו  אסוראסור  אותואותו  הלוקחהלוקח  ואפילוואפילו

  ..כוכביםכוכבים  לעובדלעובד  למוכרולמוכרו  ואסורואסור  מתאחיםמתאחים  שאינםשאינם  מהקרעיםמהקרעים  שאינושאינו  שידעשידע  עדעד  לאחותולאחותו  אסוראסור  הודיעוהודיעו

רשאי להופכו למטה ולאחותו ]דהיינו, גמ' מו"ק )כו:( ]הגמ' עוסקת בקרע שאסור באיחוי[ ת"ר: 

שרשאי להפוך את הבגד למטה, ולאחותו לקרע בהיותו הפוך למטה[. רשב"א אוסר להופכו 

 ולאחותו.

 הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ובעל הלכות פסקו כרשב"א. והכי איתא בירושלמי. 

 בו בשם ר"י פסק כת"ק.-אולם הכל

 סקו כרשב"א, שאסור להופכו ולאחותו.ולהלכה פסק מרן השו"ע כשלושת עמודי הוראה שפ

 

כך גם הלוקח )הקונה(  -ועוד מבואר בברייתא )שם(: כשם שהמוכר שהוא אבל אסור לאחותו 

מהאבל אסור לאחותו. ולפיכך, מוכר, שהוא אבל, כאשר הוא מוכר את בגדו לאדם אחר, צריך 

ואם מכרו סתם אסור להודיע ללוקח שהקרע בבגדו הוא קרע על אבילות, ושאסור לו לאחותו. 

 לאחותו עד שידע שאינו קרע על או"א.

וכתב הרמב"ן, שאדם הלוקח בגד קרוע מחבירו, אף על פי שלא הודיעו המוכר שאין לו לאחותו, 

מכל מקום אסור הוא באיחוי. והקשה, למה הלוקח צריך לברר? הרי אם מוטל על המוכר להודיע 

יא ראיה שכיון שדמי הבגד מתייקרים על ידי ולא הודיע על כרחך שאינו מן המתאחים! והב

האיחוי, שוב יש לנו להוכיח ממה שלא עשה כן, שהוא אסור באיחוי. ומה שהצריכו בברייתא 

להודיע ללוקח, זהו בכדי למנוע איסור אונאה. כלומר, שהלוקח לא ישים אל לבו ענין זה עד 

 לאחר זמן ]שיבוא לאחותו[, ונמצא המוכר מאנהו.  

ב טעם אחר שצריך להודיע משום שלא כולם יודעים את הדין. וכ"כ הריטב"א, שכאשר והב"ח כת

 הלוקח עם הארץ, בודאי יש לו להודיעו האיסור, כדי למונעו ממכשול עוון.

 

והט"ז חידש, שאף על  ונחלקו האחרונים האם מותר לחתוך סביב הבגד הקרוע ולתפור אחר.

פי שאסור לאחות הקרע, מכל מקום אם ירצה, יכול לחתוך הבגד סביבות הקרע, ולהשליכו, 

ולהושיב שם חתיכת בגד אחר, לאחר י"ב חודש, שאין זה חשוב איחוי. אבל בפת"ש )סק"ט( 

ר הביא בשם תשובות בית דוד )סי' קסב( שנחלק עליו, והעלה לאסור. וטעמו, שהלא אין האיסו

בעצם פעולת האיחוי, אלא בכדי שלא לבטל מן הבגד את דינו, ואם כן, גם במה שחותך ומשליך 

 הקרע מהבגד, יש ביטול דין הקריעה, שהרי על ידי כן נמצא הבגד בלא קרע.
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 סעיף כ': 

  קריעה מתוך איחוי:קריעה מתוך איחוי:

  איחויאיחוי  מתוךמתוך  אבלאבל  יצאיצא  לאלא  הסולמותהסולמות  ומתוךומתוך  הליקוטהליקוט  ומתוךומתוך  השללהשלל  ומתוךומתוך  המללהמלל  מתוךמתוך  הקורעהקורע

  ..יצאיצא  מלמטהמלמטה  ובולטתובולטת  למעלהלמעלה  שוהשוה  שהיאשהיא  תפירהתפירה  דהיינודהיינו  אלכסנדריאלכסנדרי

לא  -גמ' מו"ק )שם(: תנו רבנן: הקורע מתוך השלל, מתוך המלל, מתוך הלקט, מתוך הסולמות 

יצא )עיין ט"ז כאן וש"ך בסע' ט"ל(. והטעם דלא יצא י"ח מכיון שאלו תפירות שאינם גמורות 

 ונחשב שקרע מבגד קרוע )ט"ז סקי"א(.

נם אם קרע מתוך איחוי אלכסנדרי, יצא י"ח. כיון שהוא איחוי גמור, ולכן נחשב דבר זה אמ

 כקריעה.

 ונחלקו הראשונים מהו איחוי אלכסנדרי.

 דעת הראב"ד: שוה מלמעלה ובולט מלמטה.

הרמב"ן )עמ' נ"ט(: שהאיחוי שווה משני הצדדים כמו אריגה, והתפירה שווה מלמעלה ומלמטה 

 )שורזי"ר בלע"ז(.

רבינו ירוחם הביא שני פירושים אלו ואחר כך כתב: התוס' פי' שאיחוי אלכסנדרי זו תפירה 

גמורה. וכן בירושלמי )פ"ג ה"ז( מבואר שכל שהוא תפור היטב ואין מקומו ניכר ונראה כאילו הוא 

 שלם, נקרא איחוי.

 הרא"ש פסק כהראב"ד וכן פסק השו"ע.

 סעיף כ"א: 

  קריעה על מת נוסףקריעה על מת נוסף

  שהואשהוא  כלכל  הראשוןהראשון  קרעקרע  עלעל  מוסיףמוסיף' ' זז  לאחרלאחר  אחראחר  קרעקרע  קורעקורע' ' זז  תוךתוך  אחראחר  מתמת  לולו  ומתומת  המתהמת  עלעל  קרעקרע

  לטבורלטבור  הגיעהגיע  טבורוטבורו  עדעד  והולךוהולך  מוסיףמוסיף  וכןוכן  שהואשהוא  כלכל  עליועליו  מוסיףמוסיף  שנישני  שלשל' ' זז  אחראחר  שלישישלישי  מתמת  לולו  מתמת

  נתמלאנתמלא  למטהלמטה  הופכוהופכו  מלמעלהמלמעלה  נתמלאנתמלא  לאחוריולאחוריו  מחזירומחזירו  לפניולפניו  נתמלאנתמלא  וקורעוקורע  אצבעותאצבעות' ' גג  מרחיקמרחיק

  ..קורעקורע  שאינושאינו  חלוקחלוק  לולו  שאיןשאין  כמיכמי  נעשהנעשה  ומכאןומכאן  מכאןמכאן

בגמרא מו"ק )כו:( 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. 

עה אחרת, כל שבעה חייב לקרוע עליו קרי -פירוש המחלוקת, חד אמר: אם מת לו מת נוסף 

ואם מת לאחר שבעה דיו שיהיה מוסיף על הקרע הראשון. וחד אמר: כל שלשים קורע, לאחר 

 שלשים מוסיף. 

שלש אצבעות, דברי רבי מאיר.  -תנו רבנן: תחילת קריעה טפח, ותוספת קריעה )על מת נוסף( 

בי מאיר רבי יהודה אומר: תחילת קריעה שלש אצבעות, ותוספת כל שהוא. אמר עולא: הלכה כר

בקריעה, והלכה כרבי יהודה בתוספת. תניא נמי הכי, רבי יוסי אומר: תחילת קריעה טפח, 

 ותוספת כל שהוא. 

ובירושלמי איתא דאם מת תוך ז' לראשון אינו קורע כלל, ואחר ז' מוסיף ]ובמרדכי )תתקכ"א( 

שלפנינו  ובסמ"ג הובא הירושלמי. אולם בהגהות והערות )פ"ח( על הב"י כתבו שבירושלמי

 ליתא[.

ופסקו הרי"ף הרמב"ם הרמב"ן והרא"ש כהבבלי וכמ"ד שתלוי בתוך ולאחר שבעה. שאם מת 

תוך ז' קורע קרע אחר )במרחק ג' אצבעות או מוסיף טפח בקרע. ב"י, ט"ז סקי"ב, ש"ך סקל"א(. 

 ואם מת אחר ז' מוסיף כל שהוא.

. ותמה הב"י על המרדכי דהרי והמרדכי והסמ"ק הביאו הירושלמי הנ"ל ומשמע דפוסקים כך

 הבבלי חולק.

 

 לפיכך: 
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 תוך ז' קורע קרע אחר )טפח(. -א( אם מת לו מת אחד ומת לו מת אחר 

 מוסיף כל שהוא. -ב( מת אחר ז' של ראשון 

 ועד היכן?

ירושלמי: מוסיף והולך עד טבורו, ומרחיק ג' אצבעות מהקרע הראשון )בצווארון( ומוסיף, והופך 

 לאחוריו ומוסיף, וקורע שוב על הסדר הנ"ל, והופכו מלמעלה למטה ומוסיף.הבגד 

נתמלא מלפניו מחזירו לאחוריו, נתמלא למעלה הופכו למטה, נתמלא הכל ה"ה כפוחח, והוי 

 וכן פסקו הטושו"ע, שאינו קורע, דנעשה כמי שאין לו חלוק לקרוע.כאילו אין לו חלוק. 

 

 : כ"ג-סעיף כ"ב

  מת רגיל ואביו:מת רגיל ואביו:

  בנובנו  מתמת  לולו  אמרואמרו  העליון.העליון.  ולאולא  התחתוןהתחתון  מתאחהמתאחה  והוסיף,והוסיף,  בנובנו  מתמת' ' זז  ואחרואחר  וקרע,וקרע,  אביואביו  מתמת  לולו  אמרואמרו

  ..בתוספתבתוספת  ואמוואמו  אביואביו  שאיןשאין  אחרתאחרת  קריעהקריעה  קורעקורע  אלאאלא  מוסיףמוסיף  אינואינו  אביו,אביו,  מתמת' ' זז  ואחרואחר  וקרע,וקרע,

  שניהםשניהם  עלעל  אחתאחת  קריעהקריעה  קורעקורע  כאחדכאחד  משניםמשנים  שמועהשמועה  לולו  שבאהשבאה  אואו  כאחד,כאחד,  מתיםמתים  שנישני  לולו  שמתושמתו  מימי

  עצמועצמו  קרעקרע  באותובאותו  ביןבין  עצמועצמו  בפניבפני  קרעקרע  קורעקורע( ( טורטור( )( )שבעהשבעה  תוךתוך))  אחראחר  מתמת  לולו  מתמת  ככ""ואחואח  קרעקרע

  ראשוןראשון  קרעקרע  עלעל  מוסיףמוסיף' ' זז  לאחרלאחר  טפחטפח  וקורעוקורע  אצבעותאצבעות' ' גג  מרחיקמרחיק  אואו  טפחטפח  עודעוד  וקורעוקורע  בובו  שמוסיףשמוסיף

  ומרחיקומרחיק  לבולבו  עדעד  אמואמו  עלעל  אואו  אביואביו  עלעל  תחלהתחלה  קורעקורע  קרוביוקרוביו  משארמשאר  ואחדואחד  אמואמו  אואו  אביואביו  מתמת  שהואשהוא  כלכל

  מוסיףמוסיף  מהקרוביםמהקרובים' ' אא  מתמת' ' זז  ואחרואחר  וקרעוקרע  אביואביו  מתמת  האחרהאחר  המתהמת  עלעל  טפחטפח  וקורעוקורע  אצבעותאצבעות  שלשהשלשה

  אביואביו  מתמת  ככ""ואחואח  וקרעוקרע  מהקרוביםמהקרובים' ' אא  מתמת  מתאחהמתאחה  אינואינו  ועליוןועליון  מתאחהמתאחה  ותחתוןותחתון  הראשוןהראשון  קרעקרע  עלעל

  צריךצריך  שהרישהרי  הבגדהבגד  בשפתבשפת  הצדהצד  מןמן  וקורעוקורע  אצבעותאצבעות' ' גג  מרחיקמרחיק' ' זז  לאחרלאחר  ביןבין' ' זז  בתוךבתוך  ביןבין  אמואמו  אואו

  ..שניהםשניהם  עלעל  אחדאחד  קרעקרע  קורעקורע' ' כאכא  ואמוואמו  אביואביו  מתומתו  ללבוללבו  שמגיעשמגיע  עדעד  וקורעוקורע  שפהשפה  קמיקמי  להבדיללהבדיל

 בברייתא מו"ק )כו:(:

רישא: אמרו לו מת אביו, וקרע. מת בנו, והוסיף עליו קרע, הקרע התחתון מתאחה, אבל הקרע 

 העליון, שקרע על אביו ואמו, אינו מתאחה.  

 מציעתא: מת בנו וקרע, מת אביו והוסיף, הקרע העליון מתאחה, תחתון אינו מתאחה.  

ביו, מת אמו, מת אחיו, מתה אחותו, קורע קרע אחד לכולן. רבי יהודה בן בתירה סיפא: מת א

אומר: על כולן קרע אחד. וכן על אביו ואמו קורע עוד קרע אחד. לפי שאין מוסיפין על קרע אביו 

ואמו אלא קורעים עליהם קרע בפני עצמו. מאי טעמא? אמר רב נחמן בר יצחק: לפי שאינן 

אלא צריכים לקרוע עליהם קרע בפני עצמו. אמר שמואל: הלכה כרבי  בתוספת, מפני הכבוד,

 יהודה בן בתירה

 בביאור הסוגיא יש ארבעה מהלכים:

ריב"ב פליג על כל הברייתא, שלמד שעל או"א אינם בתוספת כלל בין להוסיף אותם  –א. רש"י 

 על אחרים בין להוסיף עליהם.

שבעה, וסיפא מיירי שמתו בבת אחת או באופן רישא ומציעתא מיירי בזא"ז ואחר  –ב. ראב"ד 

שעדיין לא קרע כלל. וריב"ב פליג אסיפא וטעמו משום שלקרוע קודם על אחיו אין זה מן הכבוד, 

ולקרוע קודם על אביו ואחר כך להוסיף על אותו קרע בשביל אחיו אי אפשר משום דנראה 

 שמתחמם בגלל אביו וקורע יותר ממקום הלב.

דכל מחלוקת רבנן וריב"ב היינו כשמתו או"א ואחד משאר קרובים אבל אם  ועוד כתב הראב"ד

 מתו או"א ביחד קורע קרע אחד על כולם.

 ולפ"ז כוונת ריב"ב "לפי שאינם בתוספת" היינו במתו שניהם ביחד אבל בזא"ז לא.

ריב"ב אוסר רק להוסיף קרע האב על קרע הבן. ומודה ארישא ופליג  –ג. דעת הרמב"ם 

וסיפא פי' באופן שמת הבן ראשון וקרע ואחר כך מת אביו א"א להוסיף כי אביו אינו  אמציעתא

 בתוספת.
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ריב"ב אוסר רק להוסיף קרע הבן על קרע האב. ופליג ארישא וסיפא ומודה  –ד. ר"י מיגאש 

 למציעתא משום דסובר דאינם בתוספת שא"א להוסיף על קרע אביו, ודלא כהרמב"ם. 

 הרמב"ם.ומרן השו"ע פסק כדעת 

 הטור מביא את רש"י והראב"ד וכתב שהרא"ש הסכים עם הראב"ד.

הטור מצטט דברי הרמב"ן וכותב: "כלל הדברים וכו': מת אביו וקרע, ואחר ז' מת אחד מהקרובים 

מוסיף על הראשון וכו'. מת אחיו וקרע, ואחר ז' מת אביו, בין תוך ז' בין אחר ז', מרחיק ג"ט וקורע 

 הבגד, שהרי צריך להבדיל קמי שפה וקורע עד שמגיע ללבו".מן הצד בשפת 

הב"י כתב שבפשטות נראה שסבר הרמב"ן שדעת הראב"ד כהרמב"ם שאין להוסיף קרע של 

או"א על קרע הקודם, אך דחה וכתב שמדברי הרא"ש לא משמע כן, ולכן מבאר הב"י שהרמב"ן 

כדעת הרמב"ם דפליג אראב"ד בזה פסק בענין שמת אחיו וקרע ואחר כך מת אביו שאין מוסיף 

 וכך מדויק מלשון הרמב"ן שכתב על דברי הרמב"ם "יפה כיון".

ולפ"ז קשה, דמלשון הטור והרמב"ן שכתבו שהרי צריך להבדיל קמי שפה משמע שאם הבדיל 

על שאר קרובים קמי שפה יוכל להוסיף ע"ז את הקרע של או"א )כראב"ד(. וצ"ל כביאור הש"ך 

נתם שצריך להבדיל על או"א קמי שפה קרע המיוחד להם שהרי כל שמוסיף אינו )פ"ק ל"ו( שכוו

 מבדיל.

הב"ח )כ"ד( לומד שהטור והרמב"ן פסקו כהראב"ד גם בדין זה והרמב"ן מודה שאם כשקרע על 

בנו הבדיל קמי שפה יכול להוסיף ולקרוע על אביו באותו קרע. וכל הטעם שא"א להוסיף את 

ינו משום שעל אחיו לא הבדיל קמי שפה, וממילא יוצא דאם הבדיל על של אביו על של אחיו הי

 אחיו יוכל להוסיף של אביו עליו. ומדויקים דבריו שפיר בלשון הטור והרמב"ן. 

אך הש"ך )ל"ה( דחה דבריו וכתב שגם אם הבדיל על אחיו לא יוכל להוסיף את של אביו. וכתב 

הרמ"א לעיל )סע' י"ב( פסק שנוהגים להבדיל גם להוכיח זאת מדברי הרמב"ן. ועוד הוכיח שהרי 

על שאר קרובים וא"כ היה לו לחלוק על מרן השו"ע כאן ולחלק בין אם הבדיל בתחילה על אחיו 

 לבין אם לא הבדיל.

  .כדעת הרמב"ם ולענין הלכה פסק מרן השו"ע

 סעיף כ"ד: 

  קרע בטעות על אחר:קרע בטעות על אחר:

  ואםואם  דיבורדיבור  כדיכדי  תוךתוך  לולו  שנודעשנודע  והואוהוא  קריעהקריעה  ידיידי  יצאיצא  בנובנו  שהואשהוא  נמצאנמצא  ככ""ואחואח  וקרעוקרע  אביואביו  מתמת  לולו  אמרואמרו

  ככ""ואחואח  וקרעוקרע  הואהוא  אביואביו  וכסבורוכסבור  מתמת  לךלך  מתמת  לולו  אמרואמרו  אםאם  אבלאבל  יצאיצא  לאלא  דיבורדיבור  כדיכדי  אחראחר  עדעד  לולו  נודענודע  לאלא

  ..דיבורדיבור  כדיכדי  אחראחר  עדעד  לולו  נודענודע  לאלא  אפילואפילו  יצאיצא  בנובנו  שהואשהוא  נמצאנמצא

בנדרים )פו:( תנן: נדרה אשתו וסבור ]הבעל[ שנדרה בתו, או נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו, וכן 

אם נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן )היינו שנדרה ואסרה על עצמה דבר מסוים שיהא כקרבן(, 

או נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר. וכן אם נדרה מתאנים וסבור שנדרה מן הענבים, או נדרה 

נבים וסבור שנדרה מן התאנים, והפר את הנדר. אין ההפרה חלה, והרי זה יחזור ויפר. מן הע

ואקשינן בגמרא: למימרא ד"יניא אותה" דוקא הוא )וצריך שתהא ההפרה לשם אותו נדר ולשם 

אותה נודרת בדוקא(? והא גבי קריעה )אם מתו לו שנים ושלושה קרובים( ילפינן שצריך לקרוע 

י פעמים "על" "על", דכתיב "ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם על שאול ועל יהונתן פעמיים מדכתיב שנ

ב, א, י"א, י"ב(. ואם כן יש ללמוד מכך שכתוב "על שאול ועל יהונתן", שצריך לקרוע -בנו" )שמואל

דוקא לשם אותו מת, ואם קרע לשם מת אחר לא יצא ידי חובת קריעה. ותניא: אמרו לו מת אביו, 

 נמצא שהמת היה בנו, יצא ידי קריעה, ואינו צריך לחזור ולקרוע? וקרע, ואחר כך 

ותירצו, לא קשיא. הא בסתם והא במפרש, דהתם בנדרים מיירי באופן שפירש שמיפר נדר זה, 

ועל כן אם התברר שטעה לא חלה ההפרה על הנדר האחר. אבל לגבי קריעה מדובר באופן 

צא ידי חובת קריעה אף כאשר הוברר שהמת שקרע בסתם ולא פירש על מי הוא קורע, ולכן י

הוא בנו ולא אביו. אבל אם פירש לשם מי הוא קורע לא יצא. וכן שנינו בברייתא, אמרו לו מת 
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אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו, לא יצא ידי קריעה. ואם אמרו לו מת לו מת, וכסבור אביו הוא, 

 וקרע, ואחר כך נמצא בנו, יצא ידי קריעה. 

ץ: כאן בתוך כדי דיבור, כאן לאחר כדי דיבור, הא דקאמרת יצא ידי קריעה אף רב אשי תיר

כשנמצא שהמת הוא בנו ולא אביו, איירי כשנודע לו בתוך כדי דיבור מעת הקריעה. והא דאמרת 

 לא יצא ידי קריעה, איירי כשנודע לו לאחר כדי דיבור מעת הקריעה.

 

ס"ט(: רב אשי לא חולק על הדין הקודם אלא מודה )שם בנדרים( )ט"ז( )סי'  דעת ר"ן רי"ף רא"ש

דלעולם בסתם יצא אפילו נודע לו אחר כדי דיבור, ובמפרש דווקא בתוך כדי דיבור, אבל לאחר 

כדי דיבור לא יצא. והטעם לדבריו של ר"א כדי לא להדחק בלשון הברייתא שממנה הקשתה 

קודם, דהלא ברייתא מפורשת היא הגמרא על נדרים. )כלומר, רב אשי אינו חולק על התירוץ ה

שיש חילוק בין קרע בסתם לבין קרע בפירוש על מת מסוים, אלא רב אשי מוסיף על התירוץ 

הראשון, דלפי התירוץ הקודם יהיה קשה שבברייתא לעיל שמובאת בקושית הגמרא משמע 

ודם נצטרך שמדובר באופן שאמרו לו מת אביו וקרע בפירוש בשביל אביו, ואם כן לפי התירוץ הק

לדחוק ולומר שכונת הברייתא היא לאו דוקא שאמרו לו מת אביו, אלא שהיה סבור שזה אביו 

וקרע בסתם, ולכן מתרץ רב אשי שאין צורך לומר שדברי הברייתא הם לאו דוקא, אלא אף שם 

מדובר שקרע בפירוש על אביו אלא שנודע לו הטעות בתוך כדי דיבור שאז מועילה הקריעה על 

   בנו(.

: רב אשי פליג וס"ל דלעולם בין סתם, בין מפרש, תלוי וכן פסק הטור)פ"ח ה"ח(  דעת הרמב"ם

 אם נודע לו תכ"ד או לאחר כדי דיבור. 

ולהלכה פסק בשו"ע כדעת הר"ן הרי"ף והרא"ש, דבסתם לעולם יצא, ובמפרש דווקא בתוך כדי 

 דיבור, אבל לאחר כדי דיבור לא יצא. 

 

  אמנם בהגדרת "סתם":

דעת הב"י וכן פסק בשו"ע דהכוונה שאמרו לו: מת לך מת, והוא "חשב" שמת אביו והתברר 

 שהיה בנו.

אך הב"ח )כ"ה( כתב ד"סתם" היינו שאמרו לו:  מת לך מת, והוא קרע בסתם על איזה מת שהוא 

 אבל, ואם קרע במחשבה שהוא אביו דינו כמפרש.

ל הב"ח יצא י"ח משום דיש ברירה, )ש"ך ואמנם בדרכ"מ )י"ג( בשם נמוק"י כתב דבמקרה ש

 ל"ד(. ולפיכך, אם קרע סתם ואחר כך נודע לו מי הוא, יצא לכו"ע.

 

 סעיף כ"ה: 

  קרע על חולה:קרע על חולה:

  קריעהקריעה  צריךצריך  איןאין  קריעהקריעה  שלשל  דיבורדיבור  כדיכדי  תוךתוך  מתמת  אםאם  מתמת  ככ""ואחואח  עליועליו  וקרעוקרע  ונתעלףונתעלף  חולהחולה  לולו  היההיה

  ..אחרתאחרת  קריעהקריעה  צריךצריך  לאולאו  ואםואם  אחרתאחרת

בגמ' נדרים )פז.(: מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ונתעלף. וכמדומה שמת, וקרע. ואחר כך מת, לא 

יצא ידי קריעה. אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: לא שנו אלא 

שמת לאחר כדי דיבור, אבל בתוך כדי דיבור כדבור דמי ויצא ידי חובת קריעה. והלכתא: תוך כדי 

 וכ"פ בשו"ע.בור כדיבור דמי. )חוץ ממגדף ועובד עכו"ם ומקדש ומגרש(. די

 



25 

 

 סעיף כ"ו: 

  אמרו וחזרו ואמרו:אמרו וחזרו ואמרו:

  לולו  ואמרוואמרו  וחזרווחזרו  והפסיקוהפסיק  מתמת  לאלא  לולו  אמרואמרו  ככ""ואחואח  אבלותאבלות  ימיימי  קצתקצת  ונהגונהג  וקרעוקרע  אביואביו  מתמת  לולו  אמרואמרו

  ..קריעהקריעה  ידיידי  יצאיצא  הראשוניםהראשונים  שאמרושאמרו  כמוכמו  מתמת  הראשוןהראשון  בפעםבפעם

לו מת אביו וקרע וישב ג' ימים, ואחר כך הטעו אותו ואמרו לו: רי"ץ גיאת בשם גאון כותב: אמרו 

קיים היה, והפסיק אבלותו, ואחר כך שוב אמרו לו: מת בזמן הראשון, ידי קריעה יצא, כיון שקרע 

בשעת חימום, אבל ידי אבלות לא יצא משום דבעינן רצופים. אך הרי"ץ גיאת דחהו וכתב דלא 

 יה חי וכסעיף כ"ה לעיל.יצא ידי קריעה שהרי באותה שעה ה

 

וכתב הרמב"ן דיש אופן שדינו הוא שיצא ידי חובתו, כגון ששוב א"ל מת בפעם הראשונה והעדים 

השניים עדי שקר הם )וכנ"ל(. ולענין אבלות בכה"ג נוטה דעת הרמב"ן דא"צ לשבת ז' רצופים 

 ולא להשלים. וכתב דדבר זה צריך תלמוד.

 

 )בסי' שצ"ו ס"ב(."ו( כדברי הרמב"ן דא"צ לקרוע וא"צ להשלים ולהלכה פסק מרן השו"ע )בסע' כ

 סעיף כ"ז: 

  קריעה לקטן:קריעה לקטן:

  ..לולו  מקרעיןמקרעין  מת,מת,  לולו  שמתשמת  קטןקטן

ברייתא מו"ק )יד:(: מקרעין לקטן )את בגדיו( מפני עגמת נפש. פירוש, כדי להרבות בהספד )טור( 

 וכן כדי לעורר לבכי )רש"י(.

 רי"ץ גיאת: קטן שהגיע לחינוך מקרעין לו, כשם שמחנכים אותו לשאר מצוות. 

 וכתב הב"י: שהחידוש בדברי הרי"ץ גיאת הוא שגם באופן שאין עגמת נפש קורע. 

ואילו פרישה )מ"ז( כתב דקמ"ל דמקרעין כשיעור קריעה לגדולים דאילו משום עגמת נפש 

 מספיק כ"ש.

 ומשמע דלעולם מקרעין לו.מת מקרעין לו.  וכן פסק מרן השו"ע קטן שמת לו

 

 ולענין אי מקרעין לקטן בשמועה קרובה:

 דעת הט"ז )ט"ו( דמקרעין משום שגם בשמועה קרובה איכא עגמת נפש וכן משום כבוד המת.

 אך דעת מ"ב )סי' ע"ט( והובא בפת"ש )י'( דאין מקרעין בשמועה קרובה )לקטן(.

 

 לגבי אבלות לקטן שהגיע לחינוך:

 דרישה )י"ב( וט"ז )ט"ו( כשם שקורעים לו מדין חינוך כך נוהג באבלות מדין חינוך. 

לא נוהג אבלות כי יש ביטול ת"ת. ולפ"ז על חליצת מנעל יש לחנכו וב"ה ס"ל דלא נוהג  –דגמ"ר 

 באבלות כלל.

והפת"ש )שצ"ו סק"ב( אומר דמה שהט"ז מחייב לחנך באבלות מיירי: א. שיש לו אב. ב. א"נ 

שאין חשש לביטול תלמוד תורה. ולפ"ז מודה הט"ז לדגמ"ר דאם יש ביטול ת"ת אינו נוהג כ

 אבלות.

וע"ז אומר הנקודות הכסף דמזה דנחלקו דמהר"ם ורבו בקטן שהגדיל באמצע ז' אי נוהג אבלות 

 או לא אלמא דקטן שהגיע לחינוך לא נוהג אבלות.
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 סעיף כ"ח: 

  קרע בשבת:קרע בשבת:

  ..קריעהקריעה  ידיידי  יצאיצא  שבת,שבת,  שחיללשחילל  פיפי  אף עלאף על  מתו,מתו,  עלעל  בשבתבשבת  הקורעהקורע

ברייתא שבת )קה:( הקורע בשבת על מתו חייב ואף על פי שחילל שבת יצא ידי קריעה, ודומה 

לדין המוציא מצה מרה"ר לרה"י דיוצא י"ח, ואין זה מצוה הבאה בעבירה. ואינו דומה למצה גזולה 

במעשה הקריעה. והואיל  בה גוף המצוה היא עבירה, שהרי כאן אין העבירה בגוף החלוק אלא

 ואין גוף החפצא הוא העבירה אלא שהאדם עשה מעשה עבירה, יצא. ירושלמי שבת )פי"ג ה"ג(.

 וכן פסק מרן השו"ע.

 סעיף כ"ט: 

  הקורע בבגד גזול:הקורע בבגד גזול:

  ..קריעהקריעה  ידיידי  יצאיצא  לאלא  גזולגזול  בחלוקבחלוק  הקורעהקורע

הקורע בבגד גזול לא יצא י"ח. ודומה לאוכל מצה גזולה הואיל וגוף החפצא בעבירה. )רמב"ן עמ' 

 ס"ז על פי ירושלמי הנ"ל(. 

 וכן פסק מרן השו"ע.

 סעיף ל': 

  קריעה על נפל:קריעה על נפל:

  ..עליועליו  קורעיןקורעין  איןאין  שלשים,שלשים,  ביוםביום  אפילואפילו  אואו' ' לל  בתוךבתוך  שמתשמת  חדשיוחדשיו  לולו  שכלושכלו  ביהביה  לןלן  קיםקים  דלאדלא  קטןקטן

שלושים ולא קים לן ביה שכלו לו חדשיו )כגון בעל ולא פירש( ומת אפילו  בענין קטן שמת ביום

 ביום ל', אין קורעין עליו.

אמנם אם כלו חודשיו, כגון שבעל ופירש, א"נ מת ביום ל"א, קורעים ומתאבלים עליו. )מקורות: 

 שבת קלה: לו. בכורות מט(.

 

רמב"ן בשם י"א: קורעין עליו, משום שקריעה דאורייתא וספיקה לחומרא, ואף על פי שאין 

מתאבלים עליו היינו טעמא משום דאומרים הלכה כמיקל באבל, ודווקא בדבר שהוא דרבנן 

 משא"כ בקריעה שהיא מן התורה 

 הרמב"ן: אין קורעין עליו דקריעה מדברי סופרים וספיקה לקולא.

)ומכאן ראיה דמרן השו"ע ס"ל דקריעה מדרבנן כהרמב"ן  השו"ע כהרמב"ן ולהלכה פסק מרן

 ודלא כראב"ד המובא בסי' ש"מ ס"א(.

 סעיף ל"א: 

  קריעה ביום טוב וחול המועד:קריעה ביום טוב וחול המועד:

  קורעיןקורעין  המועדהמועד  בחולבחול  אבלאבל  מת,מת,  שלשל  קרוביםקרובים  אפילואפילו  גליותגליות  שלשל  שנישני  טט""ביבי  אפילואפילו  טובטוב  ביוםביום  קורעיןקורעין  איןאין

  כלכל  עלעל  חכם,חכם,  אואו  כשרכשר  אדםאדם  הואהוא  אםאם  אואו  נשמהנשמה  יציאתיציאת  בשעתבשעת  עומדעומד  אםאם  שהוא,שהוא,  מהמה  כפיכפי  אחדאחד  כלכל  עלעל

  שארשאר  ועלועל  ואמוואמו  אביואביו  עלעל  רקרק  המועדהמועד  בחולבחול  לקרועלקרוע  שאיןשאין  דנוהגיןדנוהגין  אא""ויוי: : הגההגה  ..שנתבארשנתבאר  כדינוכדינו  אחדאחד

  ..כולםכולם  עלעל  לקרועלקרוע  ישיש  מנהגמנהג  שאיןשאין  ובמקוםובמקום( ( חח""רפרפ  סימןסימן  הה""תת))  המועדהמועד  לאחרלאחר  קורעיןקורעין  מתיםמתים

 לכו"ע אין קורעין על פי הרמב"ם )פי"א( ורמב"ן )עמ' ס"ו(. יו"ט ראשון
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דעת י"א בר"ן )ביצה ג: סוד"ה דאמרינן( דקורעין, הואיל דכחול שוויוהו רבנן  יו"ט שני של גלויות:

 לגבי מת. אך הר"ן חולק וסובר דאין אלו עסקי המת ולא קורע אף ביו"ט שני.

 וכן פסקו הרמב"ם הרמב"ן והטור והשו"ע.

 

 לענין הקריעה בחוה"מ:

בגמ' מו"ק )כד:( אין קורעין... אלא קרוביו של מת... חכם שמת הכל קרוביו... אדם כשר... בשעת 

יציאת נשמה. ושמעינן דקורעין ]בחוה"מ[ כל אחד כדינו. והא דתנן אין קורעין במועד, כתב 

 הרמב"ן דמדובר בקריעה דרשות לשם כבוד )נשיא(.

 , הרמב"ן והטור, שקורעים בחוה"מ על כל אחד כדינו.( דעת הרמב"ם )יא, א(1

 ( אך המרדכי מביא דעת הראבי"ה, דאין קורע בחוה"מ כלל, אף ביום קבורה, אלא אחר הרגל.2

( בה"ג )במרדכי שם( בשם רב נטרונאי: קורעין רק ביום קבורה ולא ביום שמועה, ואף על 3

 שמועה קרובה אינו קורע.

ק על אביו ואמו, ועל שאר מתים קורע לאחר המועד. וכתב שכן ( ובתה"ד חילק, שקורע ר4

 המנהג באשכנז כרש"י וסמ"ק.

 ולהלכה פסק השו"ע כהרמב"ם ורמב"ן דבחוה"מ קורע על כל אחד כדינו.

אך הרמ"א בדרכ"מ פסק כתה"ד לחלק בין או"א לשאר קרובים. וכתב עוד: במקום שאין מנהג 

וכך משמעות המשנה. )ט"ז(. והיינו בפולין, כי באשכנז יש לקרוע על כולם. דהעיקר כדעה זו, 

 קורעין רק על אב ואם )ש"ך סקמ"ו בשם משאת בנימין( 

 

 מת ביו"ט, האם קורע בחוה"מ:

כתב הפת"ש )י"א( בשם מל"מ: אם מת ביו"ט ונדחתה הקריעה, אין לקרוע אלא אחר הרגל, דכל 

ת חימום, אבל בלא"ה קורע רק לאחר מה שקורעין בחוה"מ היינו כשמת בחוה"מ עצמו דהוי שע

 הרגל.

 סעיף ל"ב: 

  שמועה בחוה"משמועה בחוה"מ

  ..רחוקהרחוקה  תהיהתהיה  הרגלהרגל  אחראחר  אםאם  ואפילוואפילו  קורעקורע  קרובהקרובה  שמועהשמועה  ברגלברגל  שמעשמע

 שמע שמועה קרובה )בחוה"מ( שתיעשה רחוקה למוצאי הרגל: 

 דעת הגאונים )הובאו ברמב"ן(: לא קורע, משום שאין קריעה בלי שבעה ושלושים.

רמב"ן: קורע, משום שראויה לשבעה ושלושים. והיינו דמן הדין היה צריך לישב ז' ול' בשעת 

 וכ"פ השו"ע.שמועה זו אלא שהרגל מבטל ז' ול', אך לא מבטל דיני קריעה. 

כתב הב"ח והביאו הט"ז: בשמועה כזו יקרע ברגל לכולי עלמא, דהא אי אפשר לקרוע למוצאי 

 יש לתפוס להלכה דקורעין במועד. הרגל. ובזה ליכא מנהג, ולכן 

ועוד כתב הט"ז, דגם הרמב"ן יודה באופן ששמע ביום טוב שמועה קרובה ולאחר היו"ט תהיה 

 רחוקה דאינו קורע דהרי ביו"ט לא היה יכול לקרוע בשונה מחוה"מ.

 

 שמע שמועה רחוקה באופן שקורע כגון או"א או רבו:

בשמועה רחוקה דכיון שנפסקה האבלות לא חמיר  כתב הט"ז בשם רש"ל: דאין קורעין על או"א

 קריעה לדחות את הרגל. ולכן ממתין לאחר הרגל.

 ובפת"ש מובא דעת מהרי"ט דקורעין בחוה"מ על או"א אף בשמועה רחוקה.

 

 שמע שמועה קרובה ואחר הרגל תהיה עדיין קרובה שישב עליה ז' ול': 

 י לעיל דאסרו לקרוע בחוה"מ.ודאי קורע עליו )כששומע( ודלא כבה"ג ורב נטרונא
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 סעיף ל"ג: 

  ההולך בבגד קרוע:ההולך בבגד קרוע:

  ..המתיםהמתים  ואתואת  החייםהחיים  אתאת  גוזלגוזל  זז""הה  קרעקרע  ולאולא  שקרעשקרע  עצמועצמו  שמראהשמראה  המתהמת  לפנילפני  קרועקרוע  בבגדבבגד  ההולךההולך

בגמרא )מו"ק כו:( אמרו לגבי אבל שאינו רוצה לקלקל בגדו: היוצא בבגד קרוע )שלא קרעו 

לכבוד המת( לפני המת, ומרמה את הרואים, שחושבים שבגדו הקרוע הוא הבגד שקרע לכבוד 

הרי זה גוזל את המתים, שלא קרע עליהם והרי הוא חייב בקריעה לכבוד המת, ואת  -המת 

 החיים, שרימה אותם.  

 ונפק"מ במתים שלא חייב בקריעה והולך בבגד קרוע שגוזל רק את החיים ולא את המתים.

 סעיף ל"ד: 

  חלוק שאול:חלוק שאול:

  ומאחהוומאחהו  קורעוקורעו  שמת,שמת,  ומצאוומצאו  והלךוהלך  חולה,חולה,  שהואשהוא  אבאאבא  אתאת  שאבקרשאבקר  חלוקךחלוקך  השאילניהשאילני  לחבירולחבירו  האומרהאומר

  ..בובו  יגעיגע  לאלא  הרי זההרי זה  הודיעו,הודיעו,  לאלא  ואםואם  קרעו.קרעו.  דמידמי  לולו  ומשלםומשלם  חלוקוחלוקו  לולו  ומחזירומחזיר

)מו"ק כו:(: רשב"ג אומר, האומר לחבירו: השאילני חלוקך ואלך ואבקר את אבא שהוא ברייתא 

חולה )רמז לו בכך שיתכן ויקרעהו אם ימות( ומצאו מת קורעו ומאחו. וכשיבוא לביתו משלם לו 

 דמי קרעו ומחזיר לו חלוקו ואם לא הודיעו הרי זה לא יגע בו.

 כשהודיע:

דעת הרי"ף הרמב"ם והרמב"ן כפשוטה של הברייתא שאם הודיע לו שהולך לבקר את החולה 

וגם באביו מאחה ומשלם דמי קרעו. והטעם כתב הנמוק"י משום דהמשאיל לו "ומאחה", קורע 

חלוק השאיל לו ע"מ לקרוע כדי שלא יתבייש אך לא הקנהו לו לגמרי ולכן אין איסור לאחותו 

 ואמו(.)אף על קרע של אביו 

אמנם הרא"ש התקשה, איך מותר לאחות קרע שעל אביו, לכן שינה הגירסה וגרס "ואלך ואבקר 

את החולה", היינו שאר קרובים, אבל על אביו ואמו לא מאחה, ומשלם דמי קרעו, ובשאר קרובים 

 מאחה ומשלם דמי קרעו. וכן פסק הטור כדעת אביו הרא"ש.

 מב"ן שגם בקרע על אביו, מאחה.אך מרן פסק בשו"ע כהרי"ף הרמב"ם והר

 : כשלא הודיע

 לא יגע בו.

וכתב הש"ך )סק"נ(: גם אם קרע לא יצא, דשואל שלא מדעת הוי גזלן, והוי קורע חלוק גזול 

 שמבואר לעיל דלא יצא.

 סעיף ל"ה: 

  המשאיל חלוק לחברו:המשאיל חלוק לחברו:

. . האבלהאבל  ימיימי  שיעברושיעברו  עדעד  ממנוממנו  ליטולליטול  רשאירשאי  אינואינו  האבלהאבל  לביתלבית  בובו  לילךלילך  חלוקחלוק  לחבירולחבירו  המשאילהמשאיל

  (.(.כןכן  פסקפסק  לאלא' ' בב  סעיףסעיף  אא""שמשמ  סימןסימן  המשפטהמשפט  ובחושןובחושן))

ברייתא באבל רבתי: המשאיל לחבירו חלוק לילך בו לבית האבל אינו רשאי ליטול ממנו עד 

 שיצאו ימי האבל וכו'.

  וכן פסקו הטושו"ע.

והקשה הרמ"א דדברי מרן סותרים למה שכתב בחו"מ )סי' שמא ס"ב( דבכה"ג מותר לו 

 כדי שילך ויחזור.להשתמש רק עד 

 א. הסמ"ע תי': כדי שילך ויחזור פירושו שילך ז' ימים ויחזור. 

 ב. והמצפה שמואל תי': דתלוי אם השואל אבל )אז ז' ימים( ואם לאו כדי שילך ויחזור.
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ג. ותי' הש"ך )סקנ"א(: דהתם השואל ביקש מהמשאיל ואמרינן שהמשאיל רצה למלא בקשתו 

א"כ הכא דהמשאיל הציע לשואל את חלוקו כדי לזכותו במצות רק עד כדי שילך ויחזור, מש

ניחום אבלים וכיון שמצוה זו מוטלת על השואל כל יום מהשבעה ממילא שרי ליה לשימוש כל 

 שבעה.

ד. הב"ח תי': תלוי אם השתמש עד כדי שילך ויחזור או לא, דאם השתמש חייב להחזיר ואם לאו 

 מעכבו עד ז' ימי אבל. 

לה תי' דמרן בחו"מ כתב לשון הרמב"ם שאין פחות מכדי שילך ויחזור היינו כל זמן ה. ובבאר הגו

 שרוצה לילך ולחזור והיינו כל ז'.

 ו. שבט יהודה תי': זמן ההשאלה הוא ז' ימים אמנם השימוש הוא רק כשהולך וחוזר ולא יותר.

 סעיף ל"ו: 

  שמועות הרעות:שמועות הרעות:

  אפילואפילו  אויביהםאויביהם  לפנילפני  שנגפושנגפו  ושמעוושמעו  למלחמהלמלחמה  הצבורהצבור  רוברוב  שנקבצושנקבצו  כגוןכגון  רעותרעות  שמועותשמועות  עלעל  קורעיןקורעין

  ..((בשביבשבי  הלכוהלכו  אםאם  הה""והוה))  מהםמהם  המיעוטהמיעוט  אלאאלא  נהרגונהרגו  לאלא

גמ' מו"ק )כו.(: קורעין על שמועות רעות כגון שרוב הציבור יצא למלחמה וניגפו לפני אויביהם 

ואפילו מעט דכתיב "ויחזק דוד בבגדיו, ויקרעם. וגם כל האנשים אשר אתו קרעו בגדיהם. ויספדו, 

 חרב". ויבכו, ויצומו עד הערב, על שאול, ועל יהונתן בנו, ועל עם ה', ועל בית ישראל, כי נפלו ב

ואיתא התם: לא אמרו שקורעים על שמועה הרעה אלא ברוב ציבור של ישראל, וכמעשה שהיה 

בשאול ויהונתן. ולכן לא קרע שמואל על השמועה שהרג שבור מלכא תריסר אלפים יהודים, כי 

 היא לא היתה ברוב ציבור של ישראל.

 וכן פסק השו"ע. וכתב רמ"א בהגה דה"ה אם נפלו מיעוט בשבי. 

 שלילה ואיחוי:

כתב רבינו ירוחם )מובא בב"י( דמהפסוק משמע דחייב להתאבל כל היום דכתיב "ויצומו עד 

 הערב", וא"כ אינו שולל עד למחר.

 וכתב הש"ך דנראה דה"ה דמאחין למחר.

ובדגמ"ר תמה על הש"ך בזה שהרי על שמועות רעות מבואר בסוף הסימן דהוי מקרעים שאינם 

 בפת"ש.מתאחים לעולם והובא 

 סעיף ל"ז: 

  ברכת ה':ברכת ה':

  אמרואמרו  אפילואפילו( )( )יי""דד  כוכביםכוכבים  עבודתעבודת  מהלכותמהלכות  בב""פפ  םם""רמברמב))  הכינויהכינוי  ברכתברכת  ואפילוואפילו  השםהשם  ברכתברכת  השומעהשומע

  הזההזה  דבזמןדבזמן  אא""ויוי))  מישראלמישראל  שישמענהשישמענה  והואוהוא  לקרועלקרוע  חייבחייב( ( מיתותמיתות' ' דד' ' פפ  יי""ננ( )( )ככינויככינוי  הויהוי  לעזלעז  בלשוןבלשון

  והעדיםוהעדים  לקרועלקרוע  חייבחייב  פלוניפלוני  בירךבירך  היאךהיאך  מהעדיםמהעדים  השומעהשומע  ואפילוואפילו( ( שםשם  זז""גג( )( )כוכביםכוכבים  כעובדכעובד  דינודינו  מומרמומר

  אחתאחת  מגילהמגילה  אפילואפילו  אואו  תפיליןתפילין  אואו  שנשרףשנשרף  תת""סס  הרואההרואה. . אחרתאחרת  פעםפעם  לקרועלקרוע  צריכיםצריכים  אינםאינם

  ..שהיהשהיה  וכמעשהוכמעשה  בזרועבזרוע  אותואותו  ששורפיןששורפין  ודוקאודוקא  קריעותקריעות  שתישתי  קורעקורע  מהכתוביםמהכתובים  אואו  מהנביאיםמהנביאים

ברכת גמרא מו"ק )כו.(: ואלו קרעין שאין מתאחין, על שמועות הרעות ועל ברכת השם וכו' על 

השם מנלן? דכתיב )מלכים ב יח, לז( "ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית ושבנא הסופר 

ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים", והיה זה כאשר שמעו את החירוף והגידוף של 

 רבשקה, שליח מלך אשור, אשר צר על ירושלים.
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אינו חייב לקרוע.  -מע אזכרה מפי הגוי ובגמ' סנהדרין )ס.(: אמר רב יהודה אמר שמואל: השו

ואמר רב יהודה אמר שמואל: אין קורעין אלא על שם המיוחד בלבד. לאפוקי כינוי דלא. ופליגי 

 דרבי חייא בתרוייהו, 

א. דהשומע מהגוי קורע. ב. השומע כינוי קורע. רק שבזמן הזה אם שמע מגוי קורע דווקא על 

 ים.שם המיוחד דא"כ יתמלא כל הבגד קרע

 

 העולה מן האמור שנחלקו שמואל ורבי חייא: 

 קורע. -לא קורע, ולרבי חייא  -א. השומע מהגוי שם המיוחד: לשמואל 

 קורע. -לא קורע, ולרבי חייא  -ב. השומע מישראל כינוי: לשמואל 

 

הרמב"ן: הלכה כר' חייא, וקורע על ישראל גם בכינוי ועל גוי בשם המפורש. )שם המפורש תמיד 

ע(. וכן פסק הטור כאן. ולכן כיון שאין העכו"ם בקיאין בשם המפורש אלא בכינוי לא שייך קור

 האידנא קריעה כששמע מפי הגוי. 

 הרמב"ם פסק כשמואל בחדא וכרבי חייא בחדא:

 א. הלכה כשמואל שכששמע מגוי לא קורע אף בשם המיוחד אלא רק בישראל.

 ב. הלכה כר' חייא שקורע גם על כינוי.

 

 ולהלכה פסק מרן השו"ע כהרמב"ם.

וכתב הרמ"א בשם הנמוק"י: ישראל משומד הוא כגוי, ולכן השומע ממומר דינו כשומע מן הגוי. 

 ולשון לעז היא ככינוי.

אך הש"ך מביא דברי הב"ח שכתב שהעולה מדעת הרמב"ם וסמ"ג הוא דמומר דינו כישראל 

 לענין זה וכתב )הש"ך( על זה דאין דבריו מוכרחים.

וכתב פת"ש )ס"ק ט"ז( בשם תפל"מ דאפילו כינויים הנמחקים כגון חנון הוו בכלל כינויים, 

 וקורעים.

  איזה שומע חייב בקריעה:איזה שומע חייב בקריעה:

השומע מפי המקלל וכן השומע מהעדים שהעידו ששמעו מהמקלל חייבים לקרוע. אך השומע 

 ממי ששמע מהעדים א"צ לקרוע )ירושלמי והביאו רמב"ן(.

דדי בשמיעה מאחד העדים להתחייב בקריעה. וכתב עוד הש"ך דא"צ לשמוע וכתב הש"ך )נ"ה( 

את הקללה ממש מפי העד אלא די בכך שהעד אמר ששמע מהמקלל כדי להתחייב בקריעה 

 ועוד א"צ שיעידו בבית דין. כ"כ בשם הרמב"ן בת"ה.

אם  אמנם הפת"ש )י"ח( הביא בשם משנת חכמים: לדעת הרמב"ם, הסמ"ג והתוס' קורע דווקא

שומע הגידוף עצמו, וכן נוהגים להקל, ולשיטתם קורע גם השומע מפי השומע כי גם הוא שומע 

 את הגידוף עצמו. דלא כהרמב"ן. וכתב הטעם דקריעה היא מדרבנן.

ירושלמי: השומע ממי ששמע מהעדים לא קורע. וזהו דווקא להרמב"ן אבל להרמב"ם קורע דהרי 

 שמע שם ה' ממש.

רמב"ן השומע מהעד שפלוני בירך, אך לא שמע מהי הברכה, חייב לקרוע, דלה לסיכום עולה:

 ולכן השומע מהשלישי לא קורע.

אך לרמב"ם הסמ"ג והתוס' קורע רק כששומע את הברכה עצמה. ומאידך גם השומע 

 מהשלישי קורע.

ועוד כתב הפת"ש )ס"ק י"ז( בשם משנת חכמים: השומע מהגוי א"צ לקרוע אך השומע ממי 

הגוי צריך לקרוע. וה"ה המספר בעצמו. משום דכששמע לא קרע, ולכן עתה חייב ששמע מ

 לקרוע.

 

הפת"ש )י"ט( בשם משנת חכמים דהיום בזמה"ז דאין דנין דיני נפשות אלא רק מנדים על ברכת 

ה' א"כ א"צ לבית דין לשמוע מפי העדים שיחזור מהברכה. יוצא דלדעת הרמב"ם אין קריעה 
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שמיעת קללה ממש. ולפ"ז צ"ע למה מרן השו"ע הביא הלכה זו גם על זמננו. בזמה"ז הואיל ואין 

אך לשיטת הש"ך לא קשיא דאף השומע שקילל )ולא ממש( קורע ולדעת הב"ח כן היא שיטת 

 השו"ע.

 

 ברייתא העדים שקרעו בשעת שמיעה אין צורך בעוד קריעה.

 וכן פסקו הטושו"ע.

 יכול לקרוע הביא הפת"ש שהתפל"מ הסתפק בזה. ובענין השומע ברכת ה' בשבת ויו"ט שאינו

  הרואה ס"ת שנשרף:הרואה ס"ת שנשרף:

בגמרא )מו"ק כו.(: הרואה ספר תורה שנקרע, חייב לקרוע שתי קריעות, קרע אחד על הגויל, 

 וקרע אחד על הכתב.

ספר תורה שנשרף מנלן? דכתיב )ירמיה לו, כג( "ויהי כקרא יהודי שלש דלתות וארבעה ויקרעה 

ך אל האש אשר אל האח" וכו' מיד קדר כל אזכרות שבה ושרפן באש, והיינו בתער הסופר והשל

 דכתיב )ירמיה לו, כד( ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם מכלל דבעו למיקרע.

רבי אבא ורב הונא בר חייא הוו יתבי קמיה דרבי אבא. בעא לאפנויי, שקליה לטוטפתיה אחתיה 

למיבלעיה )שרצתה לבלוע התפילין(. אמר: אבי סדיא. אתאי בת נעמיתא )בת היענה( בעא 

השתא )אם היא היתה לוקחת ובולעת את התפילין( איחייבין לי שתי קריעות. ודחינן ליה מהא 

דאמר שמואל: לא אמרו אלא בזרוע וכמעשה שהיה. )דהיינו, דווקא כשאין אפשרות להציל, 

ות להציל. אך אם יש וכמעשה שהיה ביהויקים המלך ששרף בידיים, ולא היתה לרואים אפשר

אפשרות להציל ולמנוע, לא חייבים קריעה(. ולפיכך באופן הנ"ל, שלא מדובר בשריפה, וגם יש 

עדיין היכולת בידו לתפוש את בת היענה ולהוציא בלעה מפיה, אין לקרוע, הואיל ואין התפילין 

 נחשבות אבודות בענין זה.

ן בלעה הספר תורה, ותפשוה והוציאו מעשה זה הובא בירושלמי בשינוי קל, שהבת יענה אכ

 הספר תורה מפיה.

העולה מכאן: נחלקו הבבלי וירושלמי, מהירושלמי מוכח שחייב דווקא בשריפה ודווקא בישראל, 

 ומהגמרא דידן משמע שא"צ שריפה דווקא אלא כל כיליון, גם באופנים אחרים, קורע.

 ט"ז. ובדברי מרן השו"ע משמע בפשטות כהירושלמי. וכן דייק ה

ובשם הב"ח כתב הט"ז דלא כמרן, אלא ס"ל כהבבלי שחייב בכל שאר צורות כילוי בין בישראל 

בין בגוי, משום שרואה חילול ה' בזרוע. וכשם שלמד מרן בירושלמי שמלך ישראל לאו דווקא 

 ה"ה לענין שריפה לאו דווקא והעיקר שיהיה בזרוע כמבואר בבבלי וירושלמי.

ובפת"ש )ס"ק כ"א( מביא שהתפל"מ הסתפק בענין אחד שראה תלמוד ומדרש נשרפים שהרי 

 היום זה נכתב משום עת לעשות. 

 ודעת דרכ"מ )י"ז( שאין קורעין עליהם.

 העולה: דאין קורעין אלא כשרואה ס"ת שנשרף בזרוע ולהכעיס.

 סעיף ל"ח: 

  ערים ומקדש בחורבנם:ערים ומקדש בחורבנם:

  (.(.אא""תקסתקס' ' סיסי  חח""באבא  ועייןועיין. ). )לקרועלקרוע  חייבחייב  בית המקדש,בית המקדש,  אואו  ירושליםירושלים  אואו  בחורבנןבחורבנן  יהודהיהודה  עריערי  הרואההרואה

גמ' מו"ק )כו.( ועל ערי יהודה ועל המקדש ועל ירושלים. וקורע על מקדש ומוסיף על ירושלים. 

הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר )ישעיה סד, ט( "ערי קדשך היו מדבר", וקורע. ירושלים 

מדבר היתה ירושלם שממה", וקורע. בית המקדש בחורבנו בחורבנה, אומר )ישעיה סד, ט( "ציון 

אומר )ישעיה סד, י( "בית קדשנו ותפארתנו אשר היללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדינו 

 היה לחרבה", וקורע.
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וזה על פי הרמב"ן שכתב: "ואני תמה אם קורע על ערי יהודה א"כ ירושלים בכלל וא"כ מדוע 

רש דאם ראה ערי יהודה וקרע ואחר כך ראה את ירושלים קורע קרע פירט את ירושלים ולכן פי

 אחר".

וכשרואה ביהמ"ק בחורבנו קורע קרע נוסף ואומר בית קדשנו וכו'. אך אם ראה קודם ביהמ"ק 

וקרע ואחר כך ראה את ירושלים מוסיף על הקרע הראשון. ואם קרע על ירושלים תחילה לא 

 דושה שבכולם.קורע על ערי יהודה משום שקרע על הק

 

 דין קריעה זו מתחדשת כל שלושים יום אם לא ראה.

 

וכתב הטור באו"ח )תקס"א ס"ד( דקריעה זו נעשית מעומד וכן צריך לקרוע כל בגדיו עד גילוי 

 הלב כקריעה על אב ואם.

 וכן קורע ביד דווקא ולא בכלי.

 וכן פסק מרן השו"ע. 

 ולענין איחוי עיין לקמן סעיף ל"ט.

 סעיף ל"ט: 

  שלילה ואיחוי על הנ"ל:שלילה ואיחוי על הנ"ל:

  מתאחיןמתאחין  איןאין  אבלאבל  למחרתו,למחרתו,  סולמותסולמות  כמיןכמין  לעשותןלעשותן  ללקטןללקטן  לשללןלשללן  למוללןלמוללן  רשאירשאי  הקרעיםהקרעים  אלואלו  כלכל

  ..לעולםלעולם

גמ' מו"ק )כו.(: תנו רבנן: וכולן רשאין לשוללן, ולמוללן, וללוקטן, ולעשותן כמין סולמות )סוגי 

 חסדא: ובאיחוי אלכסנדרי. איחוי שאינם איחוי גמור(, אבל לא לאחותן. אמר רב

פירוש, קרעים אלו רשאים לשוללן )תופר הרבה במשיחה אחת(, ללוקטן )אורג הקרע ראשו 

על סופו ותוחב במחט שתים או שלש פעמים(, למוללן )כורך ראשי הקרע יחד ותוחב שתים או 

ותן לעולם שלש תפירות( ולעשותן כמין סולמות )שתי תפירות ומפסיק וחוזר ותופר(, אך לא לאח

 )באיחוי אלכסנדרי, שהוא איחוי טוב, ואין ניכרת התפירה(. 

 טור )על פי הבנתו ברא"ש(: שוללן לאחר ז'.

 רי"ף ורמב"ם ורמב"ן, רבינו ירוחם ונמוק"י: שוללן למחר.

 וכתב הב"י דרק על המתים יש דין ז' אבל קריעה על ערי יהודה אין דין ז'.

 למחרתו.וכן פוסק מרן השו"ע דשולל 
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 הלכות אנינות -סי' שמא 

 סעיף א':

 :הגדרת האונן ודיניוהגדרת האונן ודיניו

  אוכלאוכל  אחר,אחר,  ביתבית  לולו  איןאין. . אחראחר  בביתבבית  אוכלאוכל  קבורה,קבורה,  קודםקודם  עליועליו  להתאבללהתאבל  חייבחייב  שהואשהוא  מתמת  לולו  שמתשמת  מימי

  שולישולי  תקעתקע  אםאם  סגיסגי  סדיןסדין  שלשל  מחיצהמחיצה  ואפילוואפילו, , ואוכלואוכל  מחיצהמחיצה  לולו  עושהעושה  לחבירו,לחבירו,  ביתבית  איןאין. . חבירוחבירו  בביתבבית

  כך,כך,  וביןובין  כךכך  וביןובין  ..ואוכלואוכל  פניופניו  מחזירמחזיר  מחיצהמחיצה  לעשותלעשות  דברדבר  לולו  איןאין  ואםואם. . ברוחברוח  ניטלניטל  שאינושאינו  בעניןבענין  הסדיןהסדין

  ברכתברכת  מברךמברך  ואינוואינו  ייןיין  שותהשותה  ואינוואינו  בשרבשר  אוכלאוכל  ואינוואינו  ואוכלואוכל  מיסבמיסב  אינואינו  אחרת,אחרת,  בעירבעיר  הואהוא  ואפילוואפילו

  אחריםאחרים  עםעם  אוכלאוכל  אםאם  אפילואפילו. . עליועליו  מזמניןמזמנין  ולאולא  עליועליו  מברכיםמברכים  ואיןואין. . המזוןהמזון  ברכתברכת  ולאולא  המוציאהמוציא

  צריךצריך  אינואינו  אםאם  ואפילוואפילו. . בתורהבתורה  האמורותהאמורות  מצותמצות  מכלמכל  ופטורופטור. . אמןאמן  אחריהםאחריהם  יענהיענה  לאלא  שמברכים,שמברכים,

  עלעל  להחמירלהחמיר  ירצהירצה  אםאם  שאפילושאפילו  אא""בשבילו. ויבשבילו. וי  שעוסקיםשעוסקים  אחריםאחרים  לולו  שיששיש  כגוןכגון, , המתהמת  בצרכיבצרכי  לעסוקלעסוק

  אוכלאוכל  טט""ויוויו  ובשבתובשבת  (.(.אא""עע' ' סיסי  חח""באבא  ועייןועיין))  רשאירשאי  אינואינו  המברכין,המברכין,  אחראחר  אמןאמן  לענותלענות  אואו  לברךלברך  עצמועצמו

  מבתשמישמבתשמיש  חוץחוץ; ; המצותהמצות  בכלבכל  וחייבוחייב  ומברךומברך(, (, שמתושמתו  מימי' ' פפ  יונהיונה  רבינורבינו( )( )ירצהירצה  אםאם))  ייןיין  ושותהושותה  בשרבשר

  שאסורשאסור  מאחרמאחר  רקרק  איסוראיסור  בובו  איןאין  בחולבחול  ואףואף. . בשבתבשבת  הכנסתהכנסת  לביתלבית  לילךלילך  ומותרומותר))  ..בובו  שאסורשאסור  המטההמטה

  ..((בובו  כלכל( )( )שםשם  יעשהיעשה  מהמה  להתפלללהתפלל

  משעהמשעה  בכולןבכולן  ליאסרליאסר  אנינותאנינות  עליועליו  חלחל  המתהמת  בצרכיבצרכי  לעסוקלעסוק  כדיכדי  התחוםהתחום  עלעל  להחשיךלהחשיך  צריךצריך  ואםואם

  בכולןבכולן  אסוראסור  עממיןעממין  יי""עע  ראשוןראשון  טט""ביוביו  לקברולקברו  רוצהרוצה  ואםואם. . התחוםהתחום  עלעל  להחשיךלהחשיך  כדיכדי  ללכתללכת  שמתחילשמתחיל

  רבורבו  עלעל  דתלמידדתלמיד  אא"")י)י  ..אנינותאנינות  דינידיני  כלכל  עליועליו  שחלושחלו  לקברולקברו  יכוליכול  בעצמובעצמו  שהואשהוא  שנישני  טט""ביבי  שכןשכן  וכלוכל

  ..((ממ""אא  פרקפרק  אשיריאשירי  הגהותהגהות( )( )לפניהםלפניהם  שמוטלשמוטל  זמןזמן  כלכל  וייןויין  בשרבשר  לאכוללאכול  אסוראסור  מובהקמובהק

 חלקים:הסעיף נחלק לשני 

 א. אנינות ביום חול. ב. אנינות בשבת ויו"ט.

 )ביום חול(הגדרת אונן: 

סעיף א': מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו, כל זמן שמוטל עליו הוי אונן, אפילו אין המת 

 לפניו.

 

בגמ' ברכות )יז:( איפליגו ר"פ ור"א, דלר"פ רק בזמן שמתו לפניו פטור מכל המצוות )אף שיש 

 קדישא(, ולר"א אף שלא בפניו, אם מוטל עליו כלפניו דמי. חברא 

 ולהלכה פסק מרן השו"ע כר"א.

 

מן התורה דין אונן חל עליו גם לאחר הקבורה כל אותו יום, אך רק לענין איסור אכילת קדשים 

)"ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'"( ומש"כ "לא אכלתי באוני ממנו" )דברים כו, יד(, אך מדרבנן 
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הוסיפו עוד דברים על אונן וכל דינים אלו )שהם מדרבנן( שייכים רק עד הקבורה, אך לאחר 

 הקבורה אין לו דין אנינות אלא אבלות.

 סימן זה שלפנינו עוסק רק בדיני אנינות דרבנן )ש"ך ב'(.

 

 כתב השו"ע: "אוכל בבית אחר. ואם אין בית אחר אוכל בבית חבירו. אין בית לחבירו )כגון נמצא

בין העכו"ם( עושה לו מחיצה ואוכל. ואפילו מחיצה של סדין סגי אם תקע שולי הסדין בענין שלא 

ניטל ברוח. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל. ובין כך ובין כך ואפילו בעיר אחרת 

 אינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין".

 ליו לקוברו כלפניו דמי.וכתב הב"י דהלכה כר"א דכל שמוטל ע

 

 בטעם איסור אכילה לפני המת:

פי' ר"ש בברכות )שם( משום לועג לרש. ובפי' הענין נחלקו הט"ז והש"ך אם עצם פעולת אכילה 

בפני מת זהו לעג או שהאכילה גורמת להסחת דעת מצרכי המת וזה הלעג למת. ונפק"מ 

 בשבת, וזר:

הוי לועג לרש כשאוכל בפניו ולא עוסק בקבורה. אבל ט"ז )סק"א(: דווקא מי שחייב בקבורתו 

 אדם זר שרי דלא מוטל עליו להתעסק במת.

 ש"ך )סק"ג(: גם בשבת אסור לאכול לפני המת.

פת"ש )סק"ב(: כתב הש"ך והט"ז נחלקו בתרתי. והבאה"ט הביא את דברי הט"ז והש"ך יחד, אך 

ה"ה דלקרוב מותר לאכול בפניו בתפל"מ כתב שלפי הט"ז כשם שאחר מותר לאכול בפני המת 

בשבת, הואיל וא"צ להתעסק בצרכיו. ולדעת הש"ך דגם בשבת אסור ה"ה שלאחר אסור לאכול 

 בפני המת דאין זה תלוי בהתעסקות עם המת. 

 אך המהרי"ט והערוך השולחן לומדים דאין מחלוקת וכו"ע סוברים דבשבת אסור ואחר מותר.

 "ך בתרתי )ותמה על המהרי"ט שעירב שניהם ביחד(.וכתב הפת"ש לדינא דיש להחמיר כהש

 

 קרוב הנמצא בעיר אחרת ויש קרובים בעיר המת שיתעסקו עמו:

ר"ת אכל בשר ושתה יין כשמתה אחותו )אמו של ר"י( בעיר אחרת, ואמר שבעלה יתעסק בה. 

אותה עיר ודעתו דאין עליו דין אונן ובכה"ג גם ר"א מודה. וכתב ר"י בתוס' דודאי אם ר"ת היה ב

 לא היה מיקל.

אך הרא"ש חולק וס"ל דאף בכה"ג לר"א נוהג דין אנינות ודין אונן עליו, בין באותה עיר בין בעיר 

 אחרת. דלא פלוג רבנן.

ולהלכה כתב הש"ך דמדברי השו"ע משמע דפסק כהרא"ש דלא חילק ואפילו בעיר אחרת דין 

 אך הב"ח חולק ופוסק כר"ת. אונן עליו

 

 אכילת בשר:

 ת"ש )ג'( בשם נוב"י: רוטב של בשר מותר לאונן ולא דמי לט"ב.פ

בירושלמי איתא דאינו אוכל כל צרכו ולא שותה כל צרכו. וכתב ב"י כיון דלא הוזכר בבבלי משמע 

 דלא נפסק כך ולהכי לא מצינו כן בפוסקים. 

 ברכות ומצוות:

ן מברכין עליו ואין מזמנין עליו. גמ' מו"ק )כג:( וברכות )יז:( אינו מברך המוציא ולא ברהמ"ז ואי

 ופטור מכל מצוות האמורות בתורה.

 דעת רש"י והרמב"ם, שהכוונה היא דא"צ לברך אבל רשאי לברך. 

דעת תוס' ורבינו יונה וכן משמע ברא"ש: אונן אסור לברך וה"ה דאם רצה לצאת י"ח אסור לו 

 לענות אמן )רא"ש וכן פסק הטור(.

 שאחרים מתעסקים אי יכול לברך:אם כבר עסק בצרכי המת או 

כתב הרא"ש בשם י"א דאפשר לברך, אך הרא"ש חולק ואומר דלא משמע כן מהירושלמי. וכן 

 כתבו הגהות מיימוניות.
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אך המרדכי כתב דזה ספק בירושלמי דלא נפשט וכתב דע"ז סומכים האוננים שהולכים לבה"כ 

 להתפלל ולומר קדיש.

תוס' ורבינו יונה דאסור לברך. וכן פסק שאם יש מתעסקים ולהלכה פסק מרן בשם י"א כהרא"ש 

 עם המת דאסור לברך.

 

 פת"ש )ד'(:

 דעת החמודי דניאל: אונן חייב בנט"י ראשונים ואחרונים. אך הפת"ש אומר דצ"ע בזה.

ובשם בר"י כתב דחייב משום דהוי גזירה דרבנן משום סרך תרומה ואונן פטור ממצוות עשה 

 ירה הוי כלא תעשה, ומ"מ לכל הדעות אין לברך על הנטילה.וחייב בלא תעשה וגז

 

פת"ש )ה'(: התפנה בעודו אונן וקבר מתו מברך אשר יצר, דזמנו כל היום ולענין ברהמ"ז אם לא 

 נתעכל המזון, מברך.

חכ"א והחזו"ע )ח"א עמ' קנ"א( חולקים בענין ברהמ"ז והילקוט יוסף )סי' ז' סי"ט( חולק בענין 

 אשר יצר.

 

 שו"ע: אונן פטור מכל מצוות האמורות בתורה.

 כמבואר לעיל דין זה הוא גם אם יש מתעסקים על המת.

 

כתב בשו"ת בית יהודה: ַיקנה לאחר חלק מביתו ואז יוכל לברך דאם לא יקנה  בדיקת חמץלענין 

 צ"ע אם יכול יברך )פת"ש ו'(.

ספירת העומר בלילה וביום, יספור עוד כתב פת"ש )ו'( בשם נו"ב, דאם יודע שלא יוכל לברך על 

 בלא ברכה ואחר כך במשך הלילות האחרות יוכל לברך.

פת"ש )ח'( בשם שב"י: התחיל ק"ש או תפילה ומת לו מת, יגמור ולא יפסיק, הואיל דואיסור 

 ק"ש ותפילה באונן מדרבנן הוא ואם לא התחיל לא יודיעו לו אא"כ אין לו מי שיתעסק.

 

בכל מצוות עשה וחייב בכל מצוות ל"ת ובענין עשה תשביתו ול"ת דבל  פת"ש )ז'( אונן פטור

 יראה.

הפרי מגדים כתב שפטור מתשביתו ומבל ימצא, ולא מוזהר על זה ושב ואל תעשה כעשה דמי. 

 ובחומת ירושלים השיג עליו. ולכו"ע בער"פ מחצות האונן פטור מעשה דתשביתו.

  אונן בשבת ויו"טאונן בשבת ויו"ט

ברייתא )ברכות יח.( בשבת אוכל בשר ושותה יין וחייב בכל המצוות. רבן גמליאל אומר: מתוך 

נתחייב בכולן. ואמר רבי יוחנן: מאי בינייהו? תשמיש המטה איכא  -שנתחייב בשבת באלו 

בינייהו, לרבן גמליאל אבל חייב במצות עונה בשבת. ולתנא קמא פטור משום שנוהג אבלות 

 בצנעה. 

 "ף רבינו יונה והטור דמחלוקת ת"ק ור"ג הוא אם תשמיש אסור או מותר.דעת הרי

 והב"י הביא בשם י"א דת"ק ור"ג נחלקו אם זה רשות או חובה. 

 ולהלכה נחלקו הבבלי והירושלמי.

לירושלמי הלכה כר"ג דמותר, ולבבלי הלכה כת"ק, ולא אמרינן הלכה כמיקל באנינות אלא 

 באבלות. 

 : הלכה כת"ק. ולרבנו יונה בדעת ת"ק והרי"ף: איסורא נמי איכא.לדעת והרא"ש והרמב"ם

 ופסק מרן כשלושת עמודי הוראה, דאסור בתשמיש כת"ק.

 

)על פי רבינו יונה שאינו  וכתב הרמ"א: אם ירצה. כתב השו"ע: ובשבת ויו"ט אוכל בשר ושותה יין

 מחוייב בבשר ויין בשבת(.
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ין שבת ליו"ט דביו"ט חייב לאכול בשר ולשתות יין ועיין בפת"ש )י"ג( בשם ושב הכהן לחלק ב

 משום שמחת יו"ט ודווקא שאין דעתו לקוברו ביו"ט.

 

ויו"ט אי פרנסתו בכך,  אונן מותר לשמש בברית מילה בשבתפת"ש )ס"ק י, בשם גבעת שאול(: 

 ובלבד שלא יאכל שם, אך אסור ביום חול. וכן בשבת בסעודת נישואין אסור.

 

 אסור בבשר ויין, ולהשו"ע )או"ח סי' תרצ"ו ס"ז( מותר. אונן בפוריםפת"ש )י"א( בשם ושב הכהן: 

 

דעת החיד"א דמותר בשבוע שחל בו ט"ב, וכתב  בשר שנשאר מסעודות השבת:פת"ש )י"ב(: 

הפת"ש דה"ה לענין אונן. ומכ"ש לדעת התוס' דאם אינו כשָלִמים, מותר מן הדין, וכיון שעבר ב' 

אינו כשלמים )דהרי נשחט בערב שבת(, ומ"מ הביא שהנוב"י סתר דברי החיד"א, וגם הוא  ימים

 הכריע כוותיה לאסור.

 

ואף בחול אין איסור רק שמאחר שאסור  מותר לילך לביהכ"נ בשבת,כתב רמ"א בהג"ה: 

בו שכתב )ב"י בס"ב( דאונן הולך לבהכ"נ. ועיין -להתפלל בחול מה יעשה שם. וזה על פי הכל

ם דהקשה הב"י מה יעשה שם אם אסור להתפלל? ובד"מ תירץ, דהכל בו ס"ל כרש"י ורמב"ם ש 

 דלעיל דאם ירצה מתפלל. אמנם לדעתנו דבשבת הולך ובחול אסור מה יעשה שם.

 

אך בשבת, דעת הט"ז )שעו . בחול אין מצרפין אונן לדבר שבקדושהפת"ש )י"ד(: כתב מהרי"ט: 

כ"כ רוה"פ בניגוד לנקודות הכסף שאסר, והשבות יעקב כתב ושאומר קדיש  סק"ד( ואבן שוהם

 ומנהג ירושלים לומר קדיש עם סיוע הש"ץ.דלא ראה נוהגין כן אבל היכא דנהוג נהוג 

 

פת"ש )ט'(: אשה שמתה, ולה אחים ובנים )שיתעסקו בה(, ולאחים יש יארצייט על אמם 

לומר קדיש, כיון שיש בנים בשו"ת ארבעה טורי אבן התיר לאחים  -במוצ"ש קודם קבורה 

המתעסקים בה. ומצד כבוד המת יש את כבוד האם שגובר על כבוד אחותם. והם חייבים יותר 

בכבוד אמם. אך הפת"ש הקשה דאם נדחה כבוד המקום מפני כבוד המת המוטל לפנינו שהרי 

 אונן פטור ממצוות א"כ כ"ש שידחה כבוד אמם מפני המת שלפנינו וצ"ע לדינא.

 

 ך על התחוםלהחשי

 שבת )קנא.(: מחשיכין על התחום לפקח על עסקי המת.

 ירושלמי )שם(: פטור מתקיעת שופר בראש השנה כי צריך להחשיך על התחום.

 טור: אם בשבת צריך להחשיך על התחום לצורך המת חל עליו אנינות מיד.

 בעצמו יכול לקוברו.אם רוצה לקברו ביו"ט ע"י גויים חל עליו אנינות, וכ"ש ביו"ט בשני שהוא 

 

כתב ב"י בשם הרא"ש דבירושלמי משמע דהמחשיך חל עליו אנינות ומהבבלי משמע דאין 

 אנינות בשבת. 

 וכתב די"א לחלק ואין סתירה דבשחרית אין אנינות ולקראת ערב כשמחשיך אז יש אנינות.

עליו אך הרא"ש עצמו ס"ל דאין לחלק בזמנים אלא לעולם היכא שהוא עסוק בקבורה חל 

אנינות, כגון בשבת כשרוצה להחשיך ויו"ט ראשון אם רוצים לקוברו ע"י גוי, ויו"ט שני שנקבר 

וכן פסק מרן בשו"ע דבשבת כשרוצה להחשיך גם ע"י ישראל כחול שוויוהו רבנן ונוהג בו אנינות. 

רוצה  חל עליו דין אנינות מיד וה"ה דביו"ט ראשון אם רוצה לקבור ע"י גוי וה"ה ביו"ט שני אם

 לקבור בעצמו. 

ונחלקו האחרונים בדעת השו"ע לגבי יו"ט שני אי תלוי ברצונו לקבור או לא כיון שיכול לקוברו, 

והש"ך ]שצ"ו[ והט"ז )סק"ג( כתבו דאין הדבר תלוי ברצון, אך הכף החיים סובר דדין יו"ט שני 

 כראשון דדווקא אם רצה לקוברו וכן פסק הילקוט  יוסף.
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 וברו ביו"ט שני:היכא דרוצה לק

 כתב מהרי"ל בשם מהר"ש: מקדש בליל יו"ט שני משום דאין אנינות ביו"ט.

ודעת הדרישה: לחלק בין ליל יו"ט ליום )יו"ט(, שכיון דיש הרבה מלאכות שאסור כמו תפירת 

תכריכין וכו' א"כ חל עליו אנינות רק ביום יו"ט. וכן כתב הט"ז לחלק כהדרישה אך מטעם דאין 

 ר בלילה.דרך לקבו

אך הש"ך חולק וסובר דשרי למהרי"ל לקדש גם ביום וכן מדייק מדברי מהרי"ל דכתב דאין 

 אנינות ביו"ט.

וסיים דבריו דמהרי"ל כסמ"ג והבבלי שאין אנינות בשבת ויו"ט ולכן לדידן דקיי"ל כהרא"ש אסור 

 לקדש בלילה דחל עליו אנינות.

 

נחלקו האחרונים אי אמרינן דדינו ככל יו"ט שני של  לענין יו"ט שני של ראש השנהפת"ש )ט"ו(: 

 גלויות או שדינו כיו"ט ראשון משום דשני הימים כיומא אריכתא דמו.

 

כתב בישועות יעקב דהכא כבוד  ביו"ט שני ויש חברה קדישא וא"צ להתעסק במת.פת"ש )ט"ז(: 

 חייבים בכל המצוות.  המת הוא להיפך דאין כבוד המת שיתעסקו בו יותר מדי ביו"ט ולכן בכה"ג

 

 כתב רמ"א דאסור בבשר ויין. וכתב הט"ז: דווקא ביום חול. תלמיד על רבו:

 : סעיף ב'

  מת לו מת בשבת וקבר ביום ראשון לענין תפילה, הבדלה ומילה:מת לו מת בשבת וקבר ביום ראשון לענין תפילה, הבדלה ומילה:

  ולאחרולאחר. . קבורהקבורה  קודםקודם  בבוקרבבוקר  ולאולא. . יתפלליתפלל  ולאולא. . הבדלההבדלה  בלאבלא  שבתשבת  במוצאיבמוצאי  יאכליאכל  מת,מת,  לולו  שמתשמת  מימי

. . זמנהזמנה  עברעבר  שכברשכבר  יתפלליתפלל  לאלא  הערבהערב  תפלתתפלת  אבלאבל. . זמנהזמנה  עברעבר  לאלא  אםאם  שחריתשחרית  תפלתתפלת  יתפלליתפלל  קבורהקבורה

  חייבחייב  היההיה  לאלא  שבלילהשבלילה  כיוןכיון  שתיםשתים  שחריתשחרית  שמתפללשמתפלל  ערביתערבית  התפללהתפלל  ולאולא  לשכחלשכח  דמידמי  ולאולא

  ..((ממ""והגוהג  ומרדכיומרדכי  ממ""מהרמהר: ): )המתהמת  שיקברשיקבר  אחראחר  יבדיליבדיל  ההבדלהההבדלה  ולעניןולענין. . להתפלללהתפלל

 לכו"ע אם קבר ולא עבר זמנה, יתפלל אחרי הקבורה.  - לענין תפילת שחרית

כתב הרא"ש שלא משלים, כי בלילה היה פטור מערבית ולא שייך  -לענין תפילת ערבית 

 תשלומין.

 דמתפלל שחרית ואינו משלים ערבית. וכן פסק מרן להלכה

 

דהיה פטור  וכתב הדרישה דה"ה עוסק בצרכי ציבור ולא היה לו זמן להתפלל אין לו תשלומין,

בזמן התפילה והוי אנוס. אך הט"ז הקשה דהרי כל אונס יש תשלומין רק אבלות שונה דהוא 

עצמו יכול להתפלל רק שיש לו פטור אז אין לו תשלומין משא"כ אונס דחולה וכו' לא היה לו 

אפשרות להתפלל אז יש לו תשלומין. ולכן עוסק בצרכי ציבור הוי ככל אונס שמתפלל אחר כך 

 ים, ולא דמי לאונן שמצד עצמו יכול להתפלל אלא שהאבלות פוטרתו.שתי

 בנקודות הכסף העמיד דברי הש"ך דהרי עוסק במצוה פטור מן המצוה וא"כ אין לו תשלומין.

 

 אם מבדיל לאחר קבורה ביום ראשון:

 דעת הר"מ מרוטנבורג דצריך להבדיל, וטעמו דהרי זמן הבדלה עד יום שלישי.

הרא"ש דפטור, ולא יבדיל כלל, כיון דבזמן חיוב הבדלה היה פטור. ומאידך,  דעת ר"י וכן פסק

 בתשובה כתב הרא"ש שמבדיל.

אולם כתב הב"י דהכלל הוא שכאשר יש סתירה )אצל הרא"ש( בין תשובה לפסקים, הולכים 

 אחר הפסק ולכן לא מבדיל. וצ"ל דבתשובה לא הכריע עדיין כר"י.

 הבדלה ויבדיל אחר קבורה. וכתב המרדכי: אוכל במוצ"ש בלא

 וכן פסק מרן השו"ע שיבדיל אחר הקבורה.

 עיין ט"ז שמציין הסתירה בשיטת השו"ע )סי' שצ"ו( וכתב באורך )שם( ליישב שיטת השו"ע.
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כתב פת"ש )י"ט( בשם פנים מאירות: אם הבדיל בטעות באנינותו במוצ"ש, א"צ להבדיל עוד 

 פעם.

 

 אונן שיש לו בן למול:

ט"ז )סק"ו(: אם האונן צריך למול את בנו, כתב מהרש"ל שימול כרגיל קודם 'עלינו' ואחר כך 

 יקבור. 

אך בשו"ת הרמ"א כתב שיש לקבור קודם ואחר כך ימול דאל"כ לא יוכל לברך 'להכניסו', דהרי 

 פטור מכל המצוות. 

עלינו, ואם אי אפשר,  ומכריע הט"ז: נראה שעדיף לקבור קודם סיום התפילה, ויחזור וימול לפני

 ימולו בסוף התפילה והסנדק יברך.

פת"ש )סק"כ(: התשובה מאהבה הורה כהט"ז גם במילה שלא בזמנה. ובברכ"י כתב שאם האב 

הוא המוהל יש לנהוג כרמ"א, אך בחת"ס )שכה( בשם הזכרון יוסף משמע שיש לנהוג כרש"ל 

 גם כשהאב הוא המוהל.

 

  ברכות השחר:

קר היה פטור )מג"א בפת"ש י"ז(. ואונן בליל יו"ט כתב מהר"ם לובלין דכיון פטור, כיון שבבו

שאפשר לברך ברכות השחר מהלילה חוץ מהנותן לשכוי בינה, א"כ יברך בלילה, ואם לא בירך 

יברך ביום אחר הקבורה, ולא דמי לדברי המג"א כיון שבזמן החיוב )סוף הלילה( היה יכול לברך 

הג הספרדים דזמן ברכות השחר הוא כל היום )שו"ת רב פעלים ח"א משא"כ לדברי המג"א. ומנ

 יו"ד סי' נ"ד(.

 ולענין מקדש שמו ברבים אם לא עבר זמן ק"ש מברך כיון דשייך לק"ש.

 לא יגיד. מהר"ם לובלין. וספרדים נוהגים לומר )זכרון יצחק פי"ח הי"ז(. פיטום קטורת וקרבנות

 סעיף ג': 

  מסרוהו לכתפים:מסרוהו לכתפים:

  הקבורההקבורה  בצרכיבצרכי  הקרוביםהקרובים  שנתעסקושנתעסקו  ולאחרולאחר, , המתהמת  להוציאלהוציא  מיוחדיםמיוחדים  שכתפיםשכתפים  שנוהגיםשנוהגים  מקוםמקום

  קודםקודם  אפילואפילו, , וייןויין  בבשרבבשר  הקרוביםהקרובים  מותריםמותרים  להםלהם  משמסרוהומשמסרוהו  יקברוהו,יקברוהו,  והםוהם  להםלהם  ימסרוהוימסרוהו

  מקוםמקום  אםאם  לעיר,לעיר,  מעירמעיר  המתהמת  שנושאיןשנושאין  מקוםמקום: : עליהם. הגהעליהם. הגה  מוטלמוטל  אינואינו  ששובששוב, , מהביתמהבית  שהוציאוהושהוציאוהו

  שיבואושיבואו  עדעד  מותרמותר  ימים,ימים,  שנישני  מהלךמהלך  כגוןכגון, , רחוקרחוק  מקוםמקום  הואהוא  אםאם  אבלאבל. . לפניולפניו  מוטלמוטל  כאילוכאילו  הויהוי  הואהוא  קרובקרוב

  ((שמתושמתו  מימי' ' פפ  יונהיונה  רבינורבינו))  קבורתוקבורתו  לעירלעיר

 ירושלמי )מו"ק פ"ג ה"ה(: נמסר לרבים אוכל בשר ושותה יין ומסר לכתפים כמי שנמסר לרבים.

כתב הרמב"ן: פירוש, נמסר לחבורות העיר אחר שהשלים הקרוב כל צרכי הקבורה, ומעתה 

אין לו עסק עם המת אלא רק הח"ק, משעה זו אין לו דין אונן ואוכל בבית אחר אפילו קודם 

 שהוציאו את המת מהבית. וכן פסק הטור. 

אורה כיון שהוא וכתב בהגהות מיימוני דיש להסתפק בהולך עם המת בעגלה או ספינה דלכ

 לא עסוק יותר בצרכי המת בינתיים אולי אין לו דין אונן.

ובד"מ מביא דברי רבינו יונה דאם נושאים את המת מעיר לעיר, אם מקום קרוב הוא דיינינן ליה 

 כמתו לפניו, אבל אם נושאים אותו מרחק מהלך יומיים אין לו דין אונן עד שיגיעו לעיר קבורתו.

 נו יונה אלו יש ג' ביאורים:ובפירוש דברי רבי

דין זה הוא דווקא כשהקרובים מלוים את הכתפים, אז תלוי, שאם א. רע"א על פי נוב"י בפת"ש: 

הולכים מהלך יומיים נפסק דין אנינות עד שמגיעים למקום הקבורה, ואם הוא פחות מיומיים 

 יש להם דין אונן עד הקבורה.

המת לעיר שהקרובים נמצאים שם, ואז אם יבואו מבאר שהכתפים מוליכים את ב. שבט יהודה 

 תוך יומיים יש להם דין אונן משעת שמועה, ואם הוא יומיים אין להם דין אונן עד שיגיעו לעיר.
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הם דברי הרמב"ן המובא בסי' שע"ה )ס"ב( דמשמסרו לכתפים פי' המת נשלח ג. שולחן גבוה: 

אז תלוי אם מקום הקבורה הוא קרוב להקבר לעיר אחרת והקרובים הפכו פניהם מללוות המת 

 או רחוק יומיים.

ולהלכה פסק מרן השו"ע כהירושלמי, ולכן משנמסר לכתפים אפילו מלווים את המת נפסק 

 והרמ"א חולק ופוסק כדברי רבינו יונה.וכפירוש הרמב"ן.  דין אנינות מהם.

 

 פת"ש )כ"א(: כ"ש דחייב בכל המצוות.

כתפים בשעת הקבורה לא מהני מסירה ויש להם דין במקום שגם הקרובים הולכים עם ה

אנינות עד הקבורה, ומטעם זה כתב שנוהגים שהאוננים ממתינים להתפלל עד אחר הקבורה 

 למרות שמסרו לכתפים ונתפשרו עמהם.

 החכ"א התרעם על כך וכתב הפת"ש דבחינם התרעם.

 סעיף ד': 

  נתון בתפיסהנתון בתפיסה

  כיוןכיון  עליהםעליהם  חלחל  לאלא  אבילותאבילות  וגםוגם  אנינותאנינות  הקרוביםהקרובים  עלעל  חלחל  לאלא  לקבורה,לקבורה,  ניתןניתן  ולאולא  בתפיסהבתפיסה  שמתשמת  מימי

  בדרךבדרך  שנהרגשנהרג  מימי  וכןוכן  ..עליהםעליהם  חלחל  אנינותאנינות  איןאין  בתפיסה,בתפיסה,  המתהמת  קרוביקרובי  אםאם  וכןוכן. . מלקברומלקברו  נתייאשונתייאשו  שלאשלא

  דיןדין  ולאולא  אנינותאנינות  דיןדין  לאלא  הקרוביםהקרובים  עלעל  איןאין  מלקוברו,מלקוברו,  נתייאשונתייאשו  ולאולא  נהרנהר  שטפושטפו  אואו  חיהחיה  גררתוגררתו  אואו

  מלקברו.מלקברו.  שנתייאשושנתייאשו  מיוםמיום  ושלשיםושלשים  שבעהשבעה  לולו  ומוניםומונים. . אבילותאבילות

טור בשם ר"י: מי שהיה תפוס ומת בתפיסה וכו' לא חל אנינות על הקרובים כיון שאינם יכולים 

להתעסק בקבורתו. וכן לא חלה אבילות כיון שלא נתייאשו מלקוברו, וכן אם קרובי המת 

 נמצאים בתפיסה אין להם דין אנינות מטעם הנ"ל.

 עד שיתייאשו מלקוברו. וכן מי ששטפו נהר, אין דין אנינות ולא אבלות

הרא"ש והמרדכי מביאים דברי ר"י וכתבו דלא דמי להרוגי ביתר דהתם נתייאשו מלקברו מכח 

המלכות משא"כ הכא דאמנם המושל מחזיק במת כדי לפדות בממון רב ולכן אסור לנו לפדותו 

 משום תיקון העולם מ"מ כיון שבממון תלוי הדבר אפשר דיתפשר במעט. ומפירוש הרמב"ן

עולה דהחילוק הוא דבביתר היו תפוסים מחמת שנאה ובתופסו מחמת שנאה לא עבידא ליבטל 

 וחלה אבלות מיד ולכן לא דומה להכא.

ועוד כתב הרא"ש דלא דמי לאשת ר"א בר"ש דהתם ידעה שלא יקברוהו ולכן החלה אבלות 

 מסתימת הארון דהוי כסתימת הגולל בכה"ג משא"כ הכא דלא נתייאשו מלקברו.

 

ורבינו יונה כתב בטעם ר"י משום שאנינות נתקנה לצורך עיסוק המת ובכה"ג שהמת בתפיסה 

 בטל הטעם ולכן אין אנינות ולא חשיב טירדא המו"מ עם המושל.

 

 מי ששטפו נהר

ברייתא שמחות: ממתי מונים? משנתייאשו לקוברו, פירוש מלבקשו. ולענין אנינות משמע 

 ברא"ש דבנדו"ד אינה שייכת כלל.

שאם המת או הקרובים בתפיסה, או שטפו נהר וכדו', אין דין אנינות,  ולהלכה פסק מרן כר"י.

 ואבלות חלה רק כשהתייאשו מלקוברו.

וכתב הש"ך לחלק בין תפיס מחמת שנאה דחל אבלות לתפוס מחמת ממון דלא חל אנינות ולא 

 אבלות.

 

שעות קודם  44גזירה להמתין ובפת"ש בשם נו"ב )כ"ב( כתב: לדעת הנוב"י, במקום שיש 

הקבורה, יש על הקרובים דין אנינות, ולא דמי למת בתפיסה דהתם אין יכולים לעסוק בצרכי 

המת דלא יודעים מתי ישחררוהו משא"כ הכא דיודעים מתי יקבר, והוי אונן מיד שהרי יכול להכין 

דו( ולשומו בארון תכריכים, ויש תקנה לטהרו )בחורף עדיף לטהרו לקראת הקבורה דזהו כבו
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נקוב ]כדי שלא להלינו[ לאחר רחיצה ולמוסרו לכתפים ולנהוג מנהגי אבלות לחומרא. ובכך 

נצרף דעת רש"י דס"ל דסתימת ארון כסתימת גולל לענין אבלות. ומ"מ לענין שבעה יש למנות 

 מיום קבורה.

כול להתעסק בו וחייב יד אליהו: מת בערב שבת בשעה שאין קוברים, לא נוהגת אנינות, כי אינו י

שעות )לא כן אלא( דיש  44להתפלל מנחה. והפת"ש כתב על פי נו"ב במקום דלא קוברים עד 

 להם דין אנינות.

  כתב המג"א: אם א"א לקבור מחמת אונס

 והדגמ"ר כתב דהיינו דווקא ביו"ט דא"א לעשות תכריכין משא"כ בשבת

 סעיף ה': 

  האם אונן נוהג בדיני אבילותהאם אונן נוהג בדיני אבילות

  אסוראסור  אבלאבל. . המטההמטה  וכפייתוכפיית  הראשהראש  בעטיפתבעטיפת  חייבחייב  ואינוואינו  וסנדלוסנדל  מנעלמנעל  חולץחולץ  אינואינו  נקבר,נקבר,  שלאשלא  זמןזמן  כלכל

  בשםבשם  טורטור))  המטההמטה  בתשמישבתשמיש  שאסורשאסור  שכןשכן  וכלוכל: : הגההגה  ..כפויהכפויה  אפילואפילו  מטהמטה  גביגבי  עלעל  לישןלישן  אואו  לישבלישב

  ושמחהושמחה  וסיכהוסיכה  ברחיצהברחיצה  דאסורדאסור  אא""ויוי(. (. אא""יי  בשםבשם  דכתובותדכתובות  קק""פפ  ובמרדכיובמרדכי  התוספותהתוספות  ובשםובשם  ןן""הרמבהרמב

  דד""פפ  מיימונימיימוני  הגהותהגהות))  ביתוביתו  מפתחמפתח  לצאתלצאת  מותרמותר  אבלאבל( ( טורטור))  ובמלאכהובמלאכה  ותספורתותספורת  שלוםשלום  ושאלתושאלת

  ..((קק""סמסמ  בשםבשם

: אין עליו דיני אבלות, ומותר בכל, ואף בתשמיש. וכתב הרמב"ם דעת הרמב"ם ורי"ץ גיאתא. 

 דמטעם זה דוד רחץ וסך כשמת הילד )שלו( טרם שיקבר.

בתשמיש ויש מחמירין, וכן שאסור בבשר ויין ובתשמיש. והמרדכי מביא דמותר דעת התוס':  ב.

 עמא דבר.

אונן אסור כאבל ונוהג מנהגי אבלות חוץ מחליצת סנדל, עטיפת ראש וכפיית  דעת הרמב"ן: ג.

המיטה. ומשמע גם בתכבוסת. וטעמו משום שצריך לעסוק בעסקי המת. וכתב עוד דלא יתכן 

ויין ק"ו בתשמיש  להתיר בתשמיש דהרי לת"ק אסור אף בשבת ק"ו בחול, ועוד דאם אסור בבשר

דאפילו קל שבקלים לא עושה כן. וכתב עוד שיושב ע"ג קרקע ולא ע"ג מיטה כפויה כמבואר 

 בברייתא בשמחות.

נראה בפשטות מלשון הטור דס"ל דאסור בכל מה שנוהג אבל חוץ מנעילת סנדל  דעת ר"פ:ד. 

 )ונוהג בעטיפת ראש וכפיית מיטה(.

נקבר המת אינו חולץ מנעל וסנדל ואינו חייב בעטיפת ולהלכה פסק מרן השו"ע: כל זמן שלא 

 ראש וכפיית המיטה.

וכתב פת"ש בשם חת"ס דגם השו"ע מסכים לרמ"א ומדויק מדבריו ומה שכתב הרמ"א וי"א לפי 

 שאינו מפורש מדברי הב"י.

 

 סעיף ו': 

  המשמר את המת:המשמר את המת:

  היוהיו  ..בתורהבתורה  האמורותהאמורות  מצותמצות  ומכלומכל  שמעשמע  מקריאתמקריאת  פטורפטור  מתו,מתו,  שאינושאינו  אפילואפילו  המת,המת,  אתאת  המשמרהמשמר

  ..קוראקורא  וזהוזה  משמרמשמר  זהזה  שנים,שנים,

המשמר את המת פטור מק"ש ותפילה ותפילין. היו שניים, אחד משמר ואחד  טוש"ע:מו"ק )יח.(, 

 קורא. )עי' לקמן סי' תג סעיף ט(

 ש"ך )סקי"ח(: מדין העוסק במצווה שפטור מן המצוות.
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 סימן שמ"ב 

 סעיף א':

  שחייב עליו אבלותשחייב עליו אבלות  מי שהכין צרכי חופתו ומת לו מתמי שהכין צרכי חופתו ומת לו מת

  במקוםבמקום  והואוהוא  חתן,חתן,  שלשל  אביואביו  ומתומת  יינו,יינו,  ומזגומזג  טבחוטבחו  וטבחוטבח  פתופתו  שאפהשאפה  חופתו,חופתו,  צרכיצרכי  כלכל  שהכיןשהכין  מימי

  תמרוקיתמרוקי  ואיכאואיכא  כלהכלה  שלשל  אמהאמה  שמתהשמתה  אואו  שהכין,שהכין,  מהמה  יפסידיפסיד  החופההחופה  תדחהתדחה  ואםואם  למכור,למכור,  מצוימצוי  שאינושאינו

  מכניסיןמכניסין( ( אחרתאחרת  בפעםבפעם  בעבורםבעבורם  שיטרחשיטרח  מימי  להםלהם  שאיןשאין  מאחרמאחר))  מתקיימיםמתקיימים  שאינםשאינם  וקישוטיןוקישוטין  נשיםנשים

  עליועליו  שחלהשחלה  וכיוןוכיון  ופורש,ופורש,  מצוהמצוה  בעילתבעילת  ובועלובועל  לחופהלחופה  הכלההכלה  ואתואת  החתןהחתן  ואתואת  לחדרלחדר  המתהמת  אתאת

  שבעתשבעת  וכלוכל  אבילותאבילות  ימיימי  שבעתשבעת  נוהגנוהג  ככ""ואחואח  המשתההמשתה  ימיימי  שבעתשבעת  ונוהגונוהג  כרגלכרגל  לדידיהלדידיה  הויאהויא  החופההחופה

  ימיימי' ' וזוז  המשתההמשתה  ימיימי' ' זז  כלכל  הלכךהלכך  המטההמטה  בתשמישבתשמיש  ואסורואסור  שבצינעאשבצינעא  דבריםדברים  בהםבהם  נוהגנוהג  המשתההמשתה  ימיימי

  הנשים.הנשים.  ביןבין  ישנהישנה  והיאוהיא  האנשיםהאנשים  ביןבין  ישןישן  הואהוא  האבלהאבל

  רקרק  שמירותשמירות  שתישתי  להםלהם  להיותלהיות  צריךצריך  ואיןואין  בלילהבלילה  כמוכמו  ביוםביום  עמועמו  ליחדליחד  שאסורהשאסורה  אומריםאומרים  ישיש: : הגההגה

  צריכיןצריכין  איןאין  אחדאחד  בחדרבחדר  ישניםישנים  אינםאינם  ואםואם( ( שש""הראהרא  בשםבשם  טורטור))  הנשיםהנשים  ביןבין  היאהיא  אואו  האנשיםהאנשים  ביןבין  הואהוא

  מותרמותר  וביוםוביום  שמירותשמירות  שתישתי  צריךצריך  דבלילהדבלילה  אא""ויוי'( '( וכווכו  שפירסהשפירסה  בכלהבכלה  אא""הרשבהרשב  ככ""ככ))  כללכלל  שימורשימור

  ואיןואין  הכלההכלה  אצלאצל  וקטנהוקטנה  החתןהחתן  אצלאצל  קטןקטן  ליקחליקח  והמנהגוהמנהג( ( דד""הראבהראב  בשםבשם  טורטור))  עמהעמה  להתייחדלהתייחד

  קטנה.קטנה.  אואו  קטןקטן  בלאבלא  ביוםביום  מתייחדיןמתייחדין

  ותספורתותספורת  בגיהוץבגיהוץ  מותרמותר  החופההחופה  ימיימי' ' זז  וכלוכל  ואילך.ואילך.  אבילותאבילות  ימיימי' ' מזמז  אלאאלא  מונהמונה  אינואינו  שלשיםשלשים  ולעניןולענין

  שלשל  אמואמו  ומתהומתה  פסידאפסידא  ליהליה  איתאית  אפילואפילו  אואו  שהכיןשהכין  מהמה  למכורלמכור  שמצוישמצוי  במקוםבמקום  כגוןכגון  פסידאפסידא  לולו  איןאין  ואםואם

  התירוהתירו  לאלא  אחרתאחרת  לפעםלפעם  להםלהם  שיכיןשיכין  מימי  שנשארשנשאר  קרוביהםקרוביהם  משארמשאר  אחדאחד  אואו  כלהכלה  שלשל  אביהאביה  אואו  חתןחתן

  ואתואת  החתןהחתן  אתאת  מכניסיןמכניסין  כךכך  ואחרואחר  אבילותאבילות  ימיימי  שבעתשבעת  ונוהגונוהג  מידמיד  אותואותו  קוברקובר  אלאאלא  האבלותהאבלות  לדחותלדחות

  המשתה.המשתה.  ימיימי  שבעתשבעת  ונוהגונוהג  מידמיד  לחופהלחופה  הכלההכלה

 חופתו ומת אביו של החתן או אמה של כלה מה דינו.מי שהכין כל צרכי 

ברייתא בריש כתובות )ג:( מי שהכין כל צרכי חופתו שאפה פתו... ומת אביו של חתן או אמה 

של כלה שאין להם מי שיטרח עליהם וגם אי אפשר למכור ויפסיד, מכניס את המת לחדר ואת 

המת. וכיון דחלה עליו החופה נוהג  החתן וכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש וקוברים את

ז' ימי משתה ואחר כך נוהג ז' ימי אבלות. ובז' ימי משתה נוהג אבלות בצנעא ואסור בתשמיש 

 ולכן הוא ישן בין אנשים והיא בין נשים.

פירוש, אם מת אביו של חתן או אמה של הכלה ולא יפסד כל מה שהכינו או שיש מי שיטרח 

והג החתן ז' ימי אבלות ואחר כך חופה וכו' וכן אם מת אביו של עבורם, קוברים את המת, ונ

כלה. ואם יפסד ואין מי שיטרח עבורם, אזי עושים חופה וקוברים ונוהג ז' ימי משתה דכיון שעשו 

חופה הו"ל כרגל דדוחה אבלות, ובז' ימי משתה נוהגים אבלות בצנעא ואסור בתשמיש ולכן הוא 

ם. לראב"ד דווקא ב' משמרות ודווקא בלילה. אבל ביום מותר הכל ישן בין האנשים והיא בין הנשי

 חוץ מתשמיש וכן פסק הרמב"ן ומרן הב"י.

 

 שניים, שני אנשים ושתי נשים. -וכתב הראב"ן: מיעוט אנשים ונשים 

 אמנם הדרכ"מ )סק"א(, כותב: די בקטן לחתן וקטנה לכלה. וכך נהגו.

 טעם ביאה ואינה מוסרת עצמה.ב"ח )סק"ד(, הובא בש"ך )סק"ט(: שיודעים 

והרמ"א פסק כראב"ן והוסיף דכל זה הוא אם ישנים בחדר אחד, אבל אם ישנים בשני חדרים 

 א"צ שימור כלל.

והרא"ש ס"ל בלילה או הוא בין אנשים או היא בין הנשים, וביום יש איסור ייחוד. אך אין דיני 

 פרישות.

 ום דאם יחוד אסור כ"ש שאר דברים.ורבינו ירוחם מחמיר במזיגת הכוס וכו' אף בי

 



42 

 

הב"ח מעיר דדווקא אם הכינו "הכל", אבל אם לא, כיון שצריכים לטרוח על דבר אחד שיטרחו 

 גם על השאר.

והש"ך חולק ואומר דאף אם היה חסר משהו, דהיינו שהכין רק חלק מצרכיו, עושים חופה מיד 

 דהרי יש הפסד על כל הדברים הגמורים.

 

:(: אף למ"ד שאבלות יום א' דאורייתא, מ"מ נוהג ז' ימי משתה כי יש בחז"ל כח ר"ן )כתובות א

לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, ולפי זה אסור לעשות מעשים של שמחה ביום הראשון. 

 )ובט"ז סק"א משמע שחשש לזה(.

 ש"ך )סק"ד(: לדידן יום ראשון דרבנן ומותר לעשות מעשים של שמחה.

 

ן שלושים מונים אחרי ז' ימי משתה, כי בתוך ז' ימי משתה היה מותר לו כתב הרמב"ן דמני

 להסתפר ולגהץ משום "מלך ביופיו תחזינה עיניך".

והב"ח חולק ואומר דאסור בגיהוץ ותספורת דהוי דבר שבצנעא ואין במניעתם אבלות ניכרת, 

מלאו לבו לחלוק על ולא עולה למניין שלושים כי מדובר בימי שמחה דידיה. והש"ך תמה איך 

הראשונים והמחבר מסברא, ועוד, שכולם ידעו שלא מגהץ ומסתפר משום האבלות והו"ל 

 אבלות של פרהסיא דאסורה ברגל שלו.

 ובנקודות הכסף: דהיום אף אם מת אביו או אמה קוברים מיד דיש הרבה שמסייעים לחתנים.

 

יום שבת מתה אמה של כלה, מעשה שאירע בבתולה שניסת בליל שבת ועדיין לא נבעלה וב

 מה הדין לגבי משתה ובעילה.

 בט"ז מובא דיש שרצו לדמותו לכאן ולומר דנוהג ז' ימי משתה ובועל ואחר כך ז' ימי אבלות.

אבל הט"ז חולק ואומר דלענין בעילה אסור, דאין כאן הפסד סעודה, ואונן אסור אף ביחוד אם לא 

 בעל.

מיד במוצ"ש ואין לומר דהוה כמו מת לו מת ברגל דיאסרו ולענין אבלות נראה דנוהגת אבלות 

 י"ד יום בתשמיש. מכמה טעמים:

א. יכולים לומר לא ניחא לנו בהא תקנתא ולכן נוהגת ז' ימי אבלות ואחר כך בועל ונוהגים ז' ימי 

 משתה.

 ב. כשאין הפסד סעודה לא התירו שיבעול.

ת ציפורי מצורע, ולולי זה הייתי אומר דנטהר ג. ועוד ראיה דבשילוח הקן יש "תשלח" יתירא לרבו

 מצורע משום תשמיש וידחה מצות עשה דשילוח כ"ש דדוחה ימי משתה שהם דרבנן.

ד. בסי' שפ"ג )ס"ב( נפסק דאם מת לו מת אחר החופה אסורים ביחוד ולכן גם כאן אסורה 

 הבעילה.

 

 י נוהג ז' ימי משתה.אם אירע אבל )לא או"א( לחתן או כלה אחרי חופה ולפני בעילה מת

דעת רבינו ירוחם בשם י"מ )מובא בנקודות הכסף( דנוהג ז' ימי משתה, דנקרא דאירע אבל בתוך 

רגל )וא"צ בעילה כדי שיקרא רגל כמו מת אביו לפני חופה, דהתם היה לפני חופה אז צריך דבר 

 שמחה(.אלימתא כדי שיקרא רגל ושמחה שלו, משא"כ הכא דמת אחרי חופה והתחיל כבר ה

אמנם הרא"ש ס"ל דכיון שלא נבעלה אין זה נקרא שמחה ודינו דנוהג ז' ימי אבלות ואחר כך ז' 

 ימי שמחה.

 

 האם כסוי הינומא נחשב חופה.

דרישה )סק"א(: אם כיסו הכלה בהינומא ומת להם מת, קוברין מיד וממשיכים בימי המשתה, 

 דכיסוי הוי חופה וימי האבלות נדחו.

לכה כיסוי הינומא אינו כחופה, וצריך יריעות על כלונסאות. והראיה מהא דאף ט"ז )סק"א(: לה

אחרי הכיסוי החתן יכול לחזור בו. ואפילו היתה חופה גמורה ולא בעל אין היתר להמשיך את 
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ימי המשתה וצריך לנהוג מיד באבלות, וק"ו שאסור לעשות חופה. )ובנקה"כ בשם ר' ירוחם 

 שדעת הרא"ש כט"ז(.הביא שזו מחלוקת ראשונים ו

 

אם מת אביו או אמה לפני חופה ואין הפסד או יש מי שיטרח שנוהג ז' ימי אבלות האם עושה 

 חופה ובועל או לא.

דעת בה"ג, רי"ץ גיאת והרי"ף )כתובות א:(: מכניסים המת לחדר והחתן עושה חופה ובועל 

 ופורש, ונוהגים ימי אבל ואחר כך ימי משתה.

 בי"ה: אסור לבעול, אלא קובר מיד ודוחה חופתו לאחר ז' ימי אבלות.רא"ש, הגה"מ בשם רא

ומזה מקשה הט"ז לדרישה דאמר שאם אירע אבל לחתן אחרי חופה נוהג ז' ימי משתה, ורואים 

מכאן דאף להרי"ף שעושה חופה ובועל מ"מ ימי משתה נדחים עד לאחר ז' ימי אבלות, וגם 

ום דהחופה מפסיק בין אבלות למשתה אבל לא הרא"ש ס"ל כך דכל מה שהוקשה לו הוא מש

אמר דיעשה חופה וגם ימי משתה וע"כ דלא כהדרישה. ועוד דיום ראשון נוהג אבלות מן התורה 

 ואף אם זה ספק הו"ל ספק דאורייתא ולחומרא. ועוד דלא עושים דברי שמחה ביום ראשון. 

 רבנן הוא.והנקודות הכסף דחה את הראיות האחרונות דקיי"ל דגם יום א' ד

 

 סימן שמ"ג

 סעיף א':

  איסור מלאכהאיסור מלאכה

  ברבר  צרכו,צרכו,  כלכל  לולו  שיהאשיהא  עדעד  מלווהומלווהו  ואינוואינו  מתמת  הרואההרואה  שכלשכל; ; במלאכהבמלאכה  אסוריןאסורין  העירהעיר  בניבני  כלכל  בעיר,בעיר,  מתמת

. . יומהיומה  שאינהשאינה  ביוםביום  מותרמותר  ביומה,ביומה,  במתיםבמתים  מתעסקתמתעסקת  אחתאחת  שכלשכל  בעירבעיר  חבורותחבורות  ישיש  ואםואם  ..הואהוא  נידוינידוי

  ..כדלקמןכדלקמן  בטליםבטלים  הכלהכל  הוצאתוהוצאתו  בשעתבשעת  אבלאבל  הוצאתו,הוצאתו,  בשעתבשעת  שלאשלא  א?א?""בדבד

 מת בעיר האם מותרים במלאכה.

איתא בפרק אלו מגלחין )כז:( רב המנונא איקלע לדרומתא, שמע קול שיפורא דשכבא )כרוז 

המכריז שמת אדם בעיר(. חזא הנך אינשי דקא עכדי עבידתא )שלא פסקו ממלאכתם אף 

? )נידה ששמעו שיש מת בעיר(. אמר להו: להוו הנך אינשי בשמתא! לא שכבא איכא במתא!

אותם על שעוברים על דברי חכמים ואינם מפסיקים מלאכתם(. אמרו לו: הרי אין צורך בנו לטפל 

בענייני המת, כיון דחבורתא איכא במתא, שכל חבורה קוברת את מתיה ודואגת לצרכם. אמר 

להו: אי הכי, שריא לכו, הותר לכם הנידוי, ומותר לכם לעסוק במלאכה, עד שיוציאו את המת 

 ותו לקברו. ללו

 

 לדעת בה"ג והנמוק"י: כל זה דווקא במת מצווה.

והטור הביא בשם הרמב"ן וכ"ד הרי"ץ גיאת: שבכל  מת הדין כן. שתלוי אם יש חבורה או לא, 

 ואף על פי כן בשעת הוצאתו כולם בטלים אף שיש חברים. 

 ומרן הב"י פסק כהרמב"ן להלכה.
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 סעיף ב': 

  שאילת שלום כשיש מת בעיר.שאילת שלום כשיש מת בעיר.

  כשישכשיש  בשלוםבשלום  שואליםשואלים  שאיןשאין  שכןשכן  וכלוכל: : הגההגה  ..בעירבעיר  כשהמתכשהמת  לזהלזה  זהזה  שלוםשלום  שואליםשואלים  איןאין  קטןקטן  ררבכפבכפ

  שםשם  מתמת  כשאיןכשאין  אבלאבל(. (. חסידיםחסידים  ספרספר  בשםבשם  הה""ככ  סימןסימן  אסרליןאסרלין  רר""מהרמהר  כתביכתבי))  הקברותהקברות  ביתבית  עלעל  מתמת

  ..((ממ""הרהר  בשםבשם  בובו  והכלוהכל  קק""דמודמו' ' גג  פרקפרק  דאלפסדאלפס' ' בתוסבתוס))  הקברהקבר  מןמן  אמותאמות  ארבעארבע  ברחוקברחוק  שואליןשואלין

רמב"ן: בכפר קטן אין שואלים שלום בזמן שהמת בכפר, עד שייקבר. אבל רבתי )פ"א ה"ז(, 

 תשמא(.-ובכפר גדול מותר )ספר חסידים תשמ

כל בו: בבית הקברות )אפילו בעיר גדולה, ש"ך סק"ג(, כשיש מת אין שואלין שלום וכשאין מת 

 שואלין בריחוק ד' אמות מן הקברים.

 

 

 סימן שד"מ

 סעיף א: 

  מהי מצות הספד:מהי מצות הספד:

  הלבהלב  אתאת  המשבריםהמשברים  דבריםדברים  עליועליו  לומרלומר  קולוקולו  שיריםשירים  ומצותוומצותו  ..כראויכראוי  המתהמת  עלעל  להספידלהספיד  דולהדולהג ג   מצוהמצוה

  טובותטובות  מדותמדות  מזכיריןמזכירין  אלאאלא  מדאימדאי  יותריותר  בשבחובשבחו  להפליגלהפליג  ואסורואסור. . שבחושבחו  ולהזכירולהזכיר  בכיהבכיה  להרבותלהרבות  כדיכדי

  וחכםוחכם  ..עליועליו  יזכיריזכיר  לאלא  כלל,כלל,  טובותטובות  מדותמדות  בובו  היוהיו  לאלא  ואםואם. . יפליגיפליג  שלאשלא  רקרק, , קצתקצת  בהםבהם  ומוסיפיןומוסיפין  שבושבו

  להפליגלהפליג  שמוסיףשמוסיף  אואו  כללכלל  בובו  היההיה  שלאשלא  מימי  עלעל  המזכירהמזכיר  וכלוכל. . וחסידותםוחסידותם  חכמתםחכמתם  להםלהם  מזכיריםמזכירים  וחסידוחסיד

  ..ולמתולמת  לעצמולעצמו  רעהרעה  גורםגורם, , בובו  שהיהשהיה  מהמה  עלעל  מדאימדאי  יותריותר

איתא בגמרא ברכות )ו:( אגרא דהספדא דלויי. ופי' הרמב"ן שיגביה קולו בהספד על החכמים 

 והכשרים כדאמרינן "אחים לי בהספדא דהתם קאימנא".

שישתוק וידום על שמת לו מת  ושהקב"ה אמר ל ,כד, יז( )יחזקאל "דֹּם ֵהָאֵנקבירושלמי: "גרסינן 

 ורואים משם דבעלמא אין לשתוק אלא להרים קולו בבכי.

 )ובדרכ"מ כתב דהמת שומע קילוסו עד שיסתם הגולל וי"א דהוי כאבן(. 

לו, בין אם זה חכמתו ומצותו להספיד על המת כראוי ולהוסיף קצת )ולא להפליג( על מה שיש 

או חסידותו. ואם אין בו כלום לא יזכיר עליו אלא אומרים כמות העשיר כך מות העני, אבל החולי 

הוא הצער והאבל. וכל המזכיר דבר שאין בו או מפליג בשבחו יותר ממה שיש בו גורם רעה 

 לעצמו ולמתים. )אבל רבתי פ"ג ה"ה. ומביאו רמב"ן וערוך(.

זה שקר להוסיף קצת על שבחו כי מסתמא אם היה מזדמן לפניו עוד מעשה ט"ז )סק"א(: אין 

טוב היה עושה. וכן אם היה באפשרותו לעשות משהו יותר גדול וכו' היה עושהו לפיכך נחשב 

 שעשאו.

 ב"ח: אם יחשוש להוסיף יבוא להמעיט. ועדיף להוסיף ולא להפחית.

כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו ובגמרא )שבת קה:( אמרו: כל המוריד דמעות על אדם 

שנאמר )תהילים נו, ט( נודי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך. אמר רבי יהודה 

 אמר רב: כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. עי"ש.
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 סעיף ב' וג': 

  הספד על נשים:הספד על נשים:

( ( וחכמיםוחכמים  האנשיםהאנשים  ביןבין  ונספדותונספדות))  להןלהן  כראויכראוי  הנשיםהנשים  עלעל  מספידיןמספידין  כךכך  האנשיםהאנשים  עלעל  שמספידיןשמספידין  כשםכשם

  ..((טורטור))

  לאלא  ואםואם. . אשתואשתו  עלעל  להספידלהספיד  מקוננותמקוננות  להשכירלהשכיר  חייבחייב  להספיד,להספיד,  מקוננותמקוננות  להשכירלהשכיר  שרגיליןשרגילין  במקוםבמקום

  ..כרחוכרחו  בעלבעל  ממנוממנו  ומוציאומוציא  ומשכירומשכיר  אביהאביה  באבא  רצה,רצה,

נשים נספדות כראוי להן )בין האנשים והחכמים(. ובעל חייב בהספד אשתו. רמב"ן בתוה"א )עמ' 

 פ"ג(. וראה בגמ' מגילה )כח:( כרפרם שספד לאשתו ור"ג לאמו וכו', 

 

 כתובות )מו:(: לא יפחות משני חלילין ומקוננת בהספד אשתו.

לשוכרה, ואם לא שוכר יכול  אבל רבתי, רא"ש, טוש"ע: במקום שרגילים לשכור מקוננת חייב

 האב לשכור ולהוציא כסף מהבעל.

 סעיף ד': 

  הספד על קטנים:הספד על קטנים:

  כבניכבני  זקניםזקנים  בניבני, , ששהששה  בניבני  עשיריםעשירים, , חמשהחמשה  בניבני  ענייםעניים? ? עליועליו  כשמספידיןכשמספידין  יהיהיהיה  שניםשנים  כמהכמה  בןבן  --  קטןקטן

  כןכן  נוהגיםנוהגים  ואיןואין: : הגההגה  ..יוםיום  שלשיםשלשים  עליועליו  משעברומשעברו  תינוקתינוק  עלעל  אומריםאומרים  וקדישוקדיש  הדיןהדין  צידוקצידוק  אבלאבל  ..ענייםעניים

  ה.ה.  סעיףסעיף  גג""שנשנ  סימןסימן  כדלקמןכדלקמן  במיטהבמיטה  שיוצאשיוצא  חדשחדש  בב""יי  בןבן  שיהיהשיהיה  עדעד  אלאאלא

 בגמרא מו"ק )כד:( איפליגו תנאי באיזה גיל חייבים הקטנים בהספד? 

רבי מאיר בשם רבי ישמעאל אומר: עניים, המצטערים יותר על מות בנם, לפי שאין להם שמחה 

שיש להם שמחות חוץ  אחרת, מספידים את קטניהם החל מהיותם בני שלש. אבל עשירים,

 מילדיהם, והם אינם מצטערים כל כך במותם, מספידים אותם בהיותם בני חמש. 

כבני  -בני חמש, עשירים בני שש. ובני זקנים  -רבי יהודה אומר משמו של רבי ישמעאל: עניים 

 עניים הם דומים. 

 אמר רב גידל בר מנשיא אמר רב: הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי ישמעאל. 

 וכתב הנמוק"י דאומרים צידוק הדין ועדיף מהספד. 

 

 תינוק שעבר יום שלושים: אומרים קדיש וצידוק הדין. )רא"ש בסוף מו"ק ורמב"ן בתורת האדם(.

 בן י"ב חודש.הרמ"א בשו"ע כתב דנוהגין לומר קדיש וצידוק הדין על מי שהוא 

 סעיף ה': 

  בני עשירים וחכמים:בני עשירים וחכמים:

  ..מעשיהםמעשיהם  שבחשבח  עלעל  קצתקצת  מוסיפיןמוסיפין  חכמיםחכמים  ובניובני  עשיריםעשירים  בניבני

בני עשירים כבני חכמים, ובני חכמים כבני מלכים, ומוסיפין על העיקר. דהיינו שמוסיפים קצת 

 שבח על מעשיהם. )משום כבוד אבותם, ש"ך סק"ד(.
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 סעיף ו': 

  ההספד על קטן:ההספד על קטן:

  במעשהבמעשה  אותואותו  מספידיןמספידין  מעשיםמעשים  לולו  איןאין  ואםואם  ..עצמועצמו  במעשהבמעשה  אותואותו  מספידיןמספידין  וליתן,וליתן,  לישאלישא  שיודעשיודע  תינוקתינוק

  קרוביו.קרוביו.  במעשהבמעשה  להםלהם  מספידיןמספידין  מעשיםמעשים  להםלהם  איןאין  ואםואם  ..אבותיואבותיו

אם יודע לשאת וליתן, יוצא במעשה עצמו. ואם לאו, במעשה אבותיו. ואם לאו, במעשה  -קטן 

 קרוביו )שמחות פ"ג ה"ה(.

 סעיף ז': 

  דין הכלה:דין הכלה:

  ..בעלהבעלה  במעשהבמעשה  ביןבין  אביהאביה  במעשהבמעשה  ביןבין  אותהאותה  מספידיןמספידין  --  הכלההכלה

 כלה מספידים בין במעשה אביה בין במעשה בעלה, שעולה עמו ואינה יורדת. שמחות )שם(.

 סעיף ח': 

  נפלים ועבדים:נפלים ועבדים:

  להספדלהספד  מתעסקיןמתעסקין  והעבדים, איןוהעבדים, אין  כוכביםכוכבים  והעובדוהעובד  מתמת' ' טט  בןבן  וכןוכן' ' חח  ובןובן  והנפליםוהנפלים  והמסורסוהמסורס  המחותךהמחותך

  ..וללוותוללוות

תניא בשמחות: המחותך )שהוציאוהו מחותך מהבטן(, המסורס )יצא הפוך(, הנפלים, בן ח', בן 

 אין מתעסקים בהספדם ולווייתם.  -ט' מת, גויים ועבדים 

 פי' הרמב"ן: דווקא להספד וללוות, אבל צרכי מיטה וקבורה מתעסקים. 

 עוד כתב הרמב"ן דעל העבדים אומרים הוי ארי הוי גיבור וכו'.

 ן פסק השו"ע.וכ

 י':   –סעיף ט' 

  לא רצה או שלא רצו קרוביו:לא רצה או שלא רצו קרוביו:

  ..כרחםכרחם  בעלבעל  מהםמהם  מוציאיםמוציאים  הספדןהספדן  שכרשכר  לפרועלפרוע  רוציםרוצים  שאינםשאינם  יורשיםיורשים

  שומעיןשומעין  איןאין  שלשים,שלשים,  וגזירתוגזירת' ' זז  עליועליו  לנהוגלנהוג  שלאשלא  ציוהציוה  אםאם  )אבל)אבל  ..לולו  שומעיןשומעין  יספדוהו,יספדוהו,  שלאשלא  שציוהשציוה  מימי

  '('(דד  סימןסימן  וו""מהרימהרי( )( )לולו

דחיי הוי או יקרא דשכבי? כלומר, ההספד שעושים למת, האם יקרא  -גמ' סנהדרין )מו:(: הספדא 

 הוא לכבוד הקרובים החיים, או לכבוד המתים?

למאי נפקא מינה? במקום שאמר המת: לא תספדוה לההוא גברא! שציוה שלא להספידו. אם 

ההספד הוא משום כבוד המת שומעין לו, ואם הוא לכבוד החיים, לא שומעין לו, שאינו יכול 

 מקרוביו את כבודם. למנוע

תא שמע מהא דתניא: רבי נתן אומר: סימן יפה למת, שנפרעין ממנו לאחר מיתה בעולם הזה, 

שעל ידי זה יש לו כפרה. כגון מת שלא נספד ולא נקבר, או שחיה גוררתו, או שהיו גשמים מזלפין 

ם הכבוד לא על מטתו, זהו סימן יפה למת. שמע מינה: יקרא דשכבי הוא, שמע מינה! מפני שא

היה בשביל המת, גם הבזיון לא היה נוגע לו, ומדוע הוא מכפר עליו? אלא על כרחך הוא יקרא 

 דשכבי.

וכתב הרמב"ן: דודאי יש לו קבורה אחר כך, רק הכוונה שנקבר ונספד אך לא לפי כבודו. דדווקא 

 ברשעים גמורים נאמר "לא יספדו ולא יקברו".
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 חודש יקרא דשכבי, ותוך ל' לא נתברר לו.וכתב הד"מ )ד'(: אבלות עד י"ב 

 

 . ולהלכה פסק מרן השו"ע בהל' ט' וי' דהספדא יקרא דשכבי

פסק הרמ"א דלעניין ז' ול' אין שומעין לנפטר. שאם ציווה שלא ישבו עליו ז' ול' אין שומעין לו. 

אך בי"ב חודש דאב ואם שומעין לו )מהרי"ו, ש"ך סק"ט(. )ומהרי"ו הסתפק בנשיאת סרבל על 

 הראש כדרך האבלות בתוך ל'.( 

יעה. ולכן אם הנפטר פת"ש )סק"ב( בשם שבות יעקב )ב קב(: שומעין למת גם בשבעה ובקר

 ביקש לבטל גזירת ז' ול' שומעין לו.

 

פת"ש )א'( בשם בית יעקב: גדול הדור שציוה לא להספידו מי שלא מספידו לא הפסיד. והנו"ב 

 הספיד את הפנ"י אף שלא רצה.

בענין מי שציוה שלא יאמרו עליו קדיש שומעים לו, אולם בשו"ת חמדת משה )יו"ד סי' פ"ט( כתב 

 עים לו.שאין שומ

 שני תלמידי חכמים ששונאים זא"ז ומת אחד מהם, לא ממעטים באחד מהם מפני כבוד השני.

 סעיף י"א: 

  תלישה, שריטה ומכה:תלישה, שריטה ומכה:

  פ.פ.""קק  בסימןבסימן  מתמת  עלעל  שריטהשריטה  וכןוכן  שיערשיער  תלישתתלישת  איסוראיסור

טור: אסור לתלוש שיער על מת בכל מקום בראש בין איש ובין אשה. אסור לשרוט ביד או בכלי, 

 בשרו ודמו שותת.ולהכות על 

הרמב"ן מתיר מכה והרא"ש אוסר. על גדול בתורה הכל מותר אם מכוון על התורה והמצוות 

 שבטלו.

 י"ג:  –סעיף י"ב 

  ק"ש ותפילה בהספד שקודם הקבורה לאחריהק"ש ותפילה בהספד שקודם הקבורה לאחריה

  שמעשמע  אתאת  וקוריןוקורין  אחדאחד  אחדאחד  נשמטיםנשמטים  לפניהם,לפניהם,  מוטלמוטל  שהמתשהמת  זמןזמן  כלכל, , בהספדבהספד  העוסקיםהעוסקים  העםהעם

  ומתפלליןומתפללין  עומדיםעומדים  הםהם. . ודומםודומם  יושביושב  והאונןוהאונן  וקוריןוקורין  יושביםיושבים  לפניהם, הםלפניהם, הם  מוטלמוטל  המתהמת  איןאין. . ומתפלליןומתפללין

  ביתבית  עמךעמך  ופרצותופרצות  פרצותינופרצותינו  שתגדורשתגדור  אלהיאלהי' ' הה  מלפניךמלפניך  רצוןרצון  יהייהי  ואומרואומר  הדיןהדין  אתאת  עליועליו  מצדיקמצדיק  והואוהוא

  ..ישראלישראל

  ..לתפילהלתפילה  ביןבין  שמעשמע  לקריאתלקריאת  ביןבין  ההספד,ההספד,  מפסיקיןמפסיקין  קבורהקבורה  לאחרלאחר

 העם העוסקים בהספד: 

נשמטים אחד אחד וקורין את שמע )לכו"ע( ומתפללים )שו"ע ורבינו יונה.  -בזמן שהמת לפניהם 

 דלא כהרמב"ן והטור דס"ל שאינם מתפללים(. 

קורין שמע ומתפללין ובזמן התפילה האונן יושב ודומם ומצדיק עליו את  -בזמן שאינו לפניהם 

 ופרצות עמך בית ישראל ברחמים".הדין ואומר "יה"ר מלפניך ה' אלקי שתגדור פרצותינו 

 טור: החזנים המספידים פטורים מק"ש ותפלה כשהמת לפניהם. )עי' ב"י ושו"ע או"ח עב(

מפסיקין ההספד בין לק"ש בין לתפילה. ואת השורה שלאחר קבורה אין  -ולאחר הקבורה 

 מפסיקין לק"ש ותפילה.
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 ט"ו: -ף י"דסעי

  שני הספדים בעיר:שני הספדים בעיר:

  הספדהספד  בכלבכל  ויהיהויהיה  לשניםלשנים  ליחלקליחלק  עםעם  רוברוב  שםשם  ישיש  כןכןאם אם   אלאאלא  אחתאחת  בעירבעיר  הספדיםהספדים  שנישני  עושיןעושין  איןאין

  ..צרכוצרכו  כדיכדי  עםעם

  ..זהזה  שלשל  ושבחיוושבחיו  זהזה  שלשל  שבחיושבחיו  לספרלספר  כדיכדי  ישיש  כןכן  אםאם  אלאאלא  אחתאחת  בעירבעיר  הספדיםהספדים  שנישני  עושיםעושים  איןאין

אבל רבתי )יא(, רמב"ן )פז(, טוש"ע: אין עושין שני הספדים ואין עושין ב' קילוסין בעיר אחת אלא 

להתחלק לשניים )שיהיה מספיק ציבור שישמע בהספדם של ב' המתים( אם יש רוב עם 

ומספיק ספדנים לספר שבחיו של זה ושל זה )"קילוס"(. ולכן, אם אין מספיק, לא יחלקו את 

 הציבור אלא יספידו אחד אחרי השני, וכן אם אין מספיק מספידים לא יספידו בבת אחת.

 ודעת רשב"ג דאעפ"כ אסור משום איבה.

 סע' ט"ז: 

  דיבור בפני המת:דיבור בפני המת:

. . אסוראסור  דברדבר  כלכל  שארשאר  אבלאבל. . והספדוהספד  קבורתוקבורתו  צרכיצרכי  כגוןכגון  מתמת  שלשל  דבריםדברים  אלאאלא  המתהמת  בפניבפני  אומריםאומרים  איןאין

  ..בהבה  לןלן  ליתלית  דעלמאדעלמא  במיליבמילי  אבלאבל  תורהתורה  בדבריבדברי  מילימילי  והניוהני

 גמ' ברכות )ג:( אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת.

 מותר.לישנא קמא: לא אמרן אלא בדברי תורה אבל מילי דעלמא 

 לישנא בתרא: לא אמרן אלא אפילו בדברי תורה, וכל שכן מילי דעלמא אסור.

א. טור: פסק כלישנא בתרא ולמד שהמחלוקת היא תוך ד"א של המת, ולכן פסק בתוך ד"א 

 אסור הכל וחוץ לד"א מותר הכל.

 ב. רבינו האי: פסק כלישנא קמא. ובהבנת רבינו האי נחלקו:

אי, ב"ח )סק"ח(: מילי דעלמא אסור בתוך ד"א אבל חוץ לד"א מותר, א( הרא"ש והטור בדעת רב ה

 ודברי תורה אסור גם חוץ לד"א. 

ב( אך בב"י משמע דאפשר דס"ל לטור בדעת רבינו האי דאין חילוק בין תוך לד"א לחוץ ד"א אלא 

 תמיד אסור בדברי תורה )גם חוץ לד"א( ומותר במילי דעלמא. 

האי מיירי חוץ לד"א, ואז אסור בדברי תורה ומותר במילי דעלמא, ג( רבינו ירוחם הבין דרבינו 

 אבל תוך ד"א אסור הכל ואפילו דברים הקשורים למת וצרכיו.

 ג. מרדכי כתב בתוך החדר ללישנא קמא אסור )נ"ל בין דברי תורה בין במילי דעלמא(.

 ב"י הקשה עליו דממ"נ אי תוך חדר חשיב כתוך ד"א א"כ ה"ה אף ללישנא קמא.

ותי' הרמ"א בדרכ"מ דהמרדכי ס"ל כרבינו האי, דחוץ לד"א אסור רק דברי תורה ותוך ד"א אסור 

 אף במילי דעלמא, וה"ה בחדר כתוך ד"א הוא, ואסור אף במילי בעלמא.

העולה מזה דנחלקו הב"י ורמ"א בדעת המרדכי אי תוך חדר )אף בריחוק ד"א( חשיב כתוך ד"א 

 ילוק בין תוך ד"א לחוץ לד"א )ד"מ(.לכו"ע )ב"י( או שגם בחדר יש ח

 

)כלישנא קמא( וס"ל דללישנא קמא אין חילוק בין תוך  ולהלכה פסק מרן השו"ע כרבינו האי

 לחוץ לד"א )ודלא כמשמע מהטור ברבינו האי( ]כאפשרות הא"נ של הב"י בדעת רבינו האי(.

כתב עוד הב"ח ודלא כהב"ח שפסק כרבינו האי אך כדמשמע בטור שתוך ד"א אסור בכל. ו

 דאומרים דברי תורה לצורך המת אף תוך ד"א וכן נהגו.

 

 כתב הש"ך בשם הב"ח דהלכה כהמרדכי שתוך חדר חשיב כתוך ד"א.

 כהבנת הב"י במרדכי ודלא כהבנת הד"מ וקשה שאלת הב"י על המרדכי.
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 סעיף י"ז: 

  ישיבהישיבה

  בביאורבביאור  אא""מהרימהרי))  הקברותהקברות  בביתבבית  אואו  אמותיואמותיו  ארבעארבע  בתוךבתוך  המתהמת  לכבודלכבוד  ודרשהודרשה  פסוקיםפסוקים  לומרלומר  מותרמותר

  ..((הה""רמרמ  לדעתלדעת  חח""מאמא

לג(: "וכבוד עשו לו במותו", מלמד שהושיבו -גמרא ב"ק )טז:(: על חזקיה נאמר )דברי הימים ב לב

 ישיבה )תלמידים לעסוק בתורה( על קברו.

התוספות כתבו שהכוונה חוץ לד' אמות של קברו, שבתוך ארבע אמות יש איסור לועג לרש. וכן 

 בשם רא"ש. ס"ל לנמוק"י

ואולם הרמ"ה פירש שמדובר אף בתוך ארבע אמות דכיון דהוא לכבודו מותר. וכתב מהר"י 

 אבוהב: על הרמ"ה סמכו היום שקורין תהילים וכו'.

 ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרמ"ה.

ולכן מותר לדרוש לכבוד המת גם בתוך ד"א או בבית הקברות. אך לא כאלו המכוונים להראות 

 רוש שע"ג המת. )ט"ז סק"ה(.מעלתם בד

 

 סעיף ח"י: 

  חכם, אב"ד ונשיאחכם, אב"ד ונשיא

  אפילואפילו  בתורהבתורה  עוסקיןעוסקין  מדרשותמדרשות  שארשאר  אבלאבל. . שבעהשבעה  כלכל  אותואותו  שסופדיןשסופדין, , בטלבטל  מדרשומדרשו  ביתבית  שמת,שמת,  חכםחכם

  שניםשנים  שניםשנים  מתחבריםמתחברים  אלאאלא  מדרשומדרשו  בביתבבית  מתקבציםמתקבצים  תלמידיותלמידיו  איןאין  ההספדההספד  ואחרואחר. . הספדהספד  בשעתבשעת

  ..בבתיהםבבתיהם  ולומדיםולומדים

  ..מקומםמקומם  משניםמשנים  בבית הכנסתבבית הכנסת  להתפלללהתפלל  והרגיליןוהרגילין. . בטליןבטלין  שבעירשבעיר  מדרשותמדרשות  כלכל  שמת,שמת,  דיןדין  ביתבית  אבאב

  נכנסיםנכנסים  איןאין  ההספדההספד  ואחרואחר. . בטליםבטלים  אותואותו  שמספידיןשמספידין  מקוםמקום  שבכלשבכל  מדרשותמדרשות  בתיבתי  כלכל  שמת,שמת,  נשיאנשיא

  בביתבבית  מתפלליםמתפללים  העירהעיר  בניבני  וכלוכל. . בבתיהםבבתיהם  ולומדיןולומדין  שניםשנים  שניםשנים  מתחבריםמתחברים  אלאאלא  המדרשהמדרש  לביתלבית

  ולאולא. . הכנסתהכנסת  בביתבבית  שקוריןשקורין  וחמישיוחמישי  ושניושני  בשבתבשבת  התורההתורה  מקריאתמקריאת  חוץחוץ. . בשבתבשבת  ביןבין  בחולבחול  ביןבין, , האבלהאבל

  היום.היום.  כלכל  ודויםודוים  משפחותמשפחות  משפחותמשפחות  יושביםיושבים  אלאאלא  בשוקבשוק[ [ יטיילויטיילו]]

 ראב"ד )ברא"ש ובנמוק"י יד.( על פי מו"ק )כב(: 

שמת בית מדרשו בטל, סופדין כל שבעה, ובכל יום אחר ההספד לומדים בזוגות בבתיהם, חכם 

ם הלימוד כדי שלא יתעצלו ושאר ביהמ"ד לומדים גם בשעת ההספד. והטעם שמפסיקי

 מהספדו. )רמב"ן(.

כל המדרשות שבעיר בטלין, וסופדים ואחר כך הולכים זוגות זוגות לבתיהם ללמוד,  - אב"ד

 ובביהכ"נ משנים את מקומם. 

כל המדרשות בטלין, ובני עירו )וכל שיכולין לבוא מחוץ לעיר בשבת. ראב"ד( מתפללים  - נשיא

רק לקריאת התורה בשבת ובשני וחמישי. ולא יטיילו בשוק אלא  בבית האבל ונכנסים לביהכ"נ

 יושבין משפחות משפחות ודווים.

תניא: אין אומרים שמועה והגדה בבית האבל )על הנשיא( ואפילו בשבת, ואין זה אבלות 

בפרהסיא משום שאומרים שלום בכניסה ויציאה, אך אם בא להם שאלה מתחילים בהלכות 

יישב השאלה ושוב חוזרין להלכות אבלים. וכ"כ הרמב"ן: ביהמ"ד שבטל אבלים ולומדים עד שתת

בטל גם בשבת, ואם בא להם מעשה מורין באיסור והיתר שלו ומתחילין בהלכות אבלות ויוצאים 

 מעניין לעניין עד שתתפרש שאלתן.
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דעת הראב"ד )מובא בבדק הבית(: כל ביהמ"ד שבמרחק מהעיר שיכולים לצאת ולחזור באותו 

בטלים מת"ת ואחר ההספד הולכים זוגות כנ"ל. ובין בחול ובין בשבת אין מתפללין בעשרה  יום

 באותה עיר אלא רק עם האבל ובשבת ושני וחמישי הולכים לביהכ"נ לשמוע קריאת התורה.

 ובחכם ואב"ד חלקם מתפללים בבהכ"נ וחלקם בבית האבל.

 

ת לא יוצאים האבלים על הנשיא גבי נשיא הטעם שלא הזכירה הגמ' ב' וה' לחדש דאף בשב

 לביהכ"נ להתפלל אלא רק לקריה"ת.

 סעיף י"ט: 

  הספד בביהכ"נהספד בביהכ"נ

  ..העםהעם  שארשאר  לאלא  אבלאבל  המדרשהמדרש  ובביתובבית  הכנסתהכנסת  בביתבבית  ונשותיהםונשותיהם  חכמיםחכמים  תלמידיתלמידי  מספידיןמספידין

הגמ' ב"ק )יז.( דרשה "וכבוד עשו לו במותו" זה חזקיה מלך יהודה שהניחו ס"ת על מיטתו ואמרו 

 בזה"."קיים זה מה שכתוב 

ובגמ' )שם( הקשו: והאידנא נמי עבדינן הכי!? כלומר, הרי אף עתה עושים כן לגדולי ישראל, ומה 

הגדולה שעשו כן לחזקיהו? והשיבה: אפוקי מפקינן, אנוחי לא מנחינן. אמנם להוציא ספר תורה 

 מוציאים גם לשאר גדולי ישראל, אבל להניח את ספר התורה על מיטתם לא מניחים, ורק אצל

 חזקיהו עשו כן.

ותירוץ נוסף: ואי בעית אימא: אנוחי נמי מנחינן, אמנם מוציאים ספר תורה ואף מניחים על גבי 

 מיטת שאר גדולי ישראל, אבל "קיים זה מה שכתוב בזה" לא אמרינן, ורק אצל חזקיהו עשו כן.

ורייה )להניח ובגמרא )מו"ק כה.( מסופר: כי נח נפשיה דרב הונא, סבור לאותובי ספר תורה אפ

ס"ת על מטתו, כדי לומר עליו "קיים זה מה שכתוב בזה"(. אמר להו רב חסדא: דבר שבחייו של 

רב הונא, היה סבור שאין לעשות כן, כעת נעמוד ונעשה לו דבר שהוא עצמו התנגד לו? וכתבו 

 התוס' )ב"ק שם ד"ה אלא( דשאני חזקיה דהוה גדול בתורה ובמעשים טובים ביותר.

מב"ן: ואם היה אדם גדול יניחו ס"ת על התיבה. ורבינו האי התיר באדם גדול וחסיד ויחיד כתב הר

בדורו שמותר להספיד כשס"ת מונח לפניהם וסדין פרוס עליו, ולא יהא מוטל אלא עומד בתיבה. 

 ועיין לקמן )סי' שנ"ג ס"ב(.

 השו"ע. וכך פסק מרןטור: אין מספידין בבהמ"ד אלא ת"ח ונשותיהם ולא שאר העם. 

 סעיף כ': 

  תלמיד חכם ועליה לקברתלמיד חכם ועליה לקבר

  אותואותו  וסופדיןוסופדין  דורשדורש  שהיהשהיה  במקוםבמקום  המיטההמיטה  ומניחיןומניחין  המדרשהמדרש  לביתלבית  אותואותו  מכניסיןמכניסין  וגאוןוגאון  ואלוףואלוף  חכםחכם

  הקברותהקברות  לביתלבית  עוליםעולים  השביעיהשביעי  וביוםוביום. . הקברותהקברות  ביתבית  עדעד  אותואותו  סופדיםסופדים  המיטההמיטה  וכשמוציאיםוכשמוציאים. . שםשם

  ..אותואותו  ומשכיביןומשכיבין  מבקריןמבקרין  --חדש חדש   בב""יי  ותכליתותכלית  שלשיםשלשים  ביוםביום  וכןוכן. . אותואותו  ומבקריןומבקרין

רמב"ן בתורת האדם )עמ' פ"ח(: לגאון נוהגין בישיבה להספיד לפני המיטה לשאר תלמידים, 

אבל חכם אלוף וגאון מכניסים אותו לביהמ"ד ומניחים אותו במקום שהיה דורש, וכשמוציאין 

ק עוד המיטה סופדין אותו עד בית הקברות, ואם הם תלמידיו סופדין אותו כל ז', ושאר כל העם ר

 יום )חוץ מיום ראשון(.

ואף בזמן שדורשין הלכות פסח וראש השנה )באדר ואלול( מספידין אותו וליום ג' וז' ול' ויום 

 השנה עולים על קברו.

 ועוד כתב הרמב"ן: חכם שמת, בשבת מפטירין "גלה כבוד מישראל" )שמואל א' ד', כ"א(.

 הקברות חוץ מר"ח. כתב הכל בו דיום ז' יוצאים מביהכ"נ והולכים לבית

וכתב עוד בעל הלכות: מזכירין מת עד י"ב חודש ויום שנה ואם מעבירים המת גם מזכירין באותו 

 יום.
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 סימן שמ"ה

 ס"א: 

  דין המאבד עצמו לדעתדין המאבד עצמו לדעת

  ולאולא  אותואותו  מספידיןמספידין  ואיןואין  עליועליו  מתאבליןמתאבלין  ואיןואין. . דברדבר  לכללכל  עמועמו  מתעסקיםמתעסקים  איןאין  לדעתלדעת  עצמועצמו  המאבדהמאבד

  כבודכבוד  שהואשהוא  דברדבר  וכלוכל  אבליםאבלים  ברכתברכת  עליועליו  ואומריםואומרים  בשורהבשורה  עליועליו  עומדיןעומדין  אבלאבל. . חולציןחולצין  ולאולא  קורעיןקורעין

  ..לחייםלחיים

תניא בשמחות )פ"ב ה"א(: "המאבד עצמו לדעת אין מתעסקין עמו לכל דבר... זה הכלל כל שהוא 

 כבוד לחיים מתעסקים בו..."

א. לדעת הטור והרמב"ן: קרובי המת קורעים ומתאבלים עליו. ומה שהברייתא פטרה היינו 

 ועוד דהרי אומרים ברכת אבלים )פת"ש א'(.רחוקים, 

ב. לדעת הרמב"ם: אפילו הקרובים אין קורעין ואין מתאבלים, ולכו"ע לא חולצים ולא מספידים, 

 אך עומדים עליו בשורה ומברכין ברכת אבלים.

 ומרן השו"ע פסק כדעת הרמב"ם.

ין וקבורה, דפשיטא כתב הרשב"א: כל מקום שאמרו 'אין מתעסקים עמו' אין הכוונה על תכריכ

דמתעסקים, ועי' ב"ח שכתב )שס"ג ה' ד"ה וכתב עוד( אין מתעסקין עם רשע לתכריכין וצרכי 

 קבורה אלא קוברים אותו כך.

 

 במקום שיש כבוד משפחה

פת"ש )ס"ק א'( הביא מש"כ החת"ס שנראה עיקר כדעת הרמב"ן, דקורעין ומתאבלים על מאבד 

למעשה יש לנהוג כמרן השו"ע. אלא שבמקום דאיכא עצמו לדעת. אך הפת"ש עצמו כתב ש

כבוד משפחה וגם הבריות יאמרו דקמו רבנן במילתא והכריעו שאין כאן דין מאבד עצמו, אפשר 

להורות להם לכתחילה שיתאבלו ויקרעו. כדי שיחשבו העולם שלא איבד עצמו לדעת. דהרי 

 מסנהדרין )מז(.הלכה כמיקל באבל ולא בכבוד בני אברהם יצחק ויעקב וראיה 

 

  קדיש על המתאבד

פת"ש )א'( הביא בשם החת"ס שהמנהג שלא לומר. ותמה על כך מדוע לא נצילנו מרדת שחת, 

וכתב דאפשר דזה מטעם דשאר אבלים באותו מקום לא מניחים אותו לומר קדיש, מפני 

שכשהקרוב שטוענים שאם לא היה מאבד עצמו היה חי א"נ היה נפטר במקום אחר. ולכן כתב 

 של המת מקבץ מנין בביתו אז יאמר קדיש י"ב חודש ולא י"א הואיל וזה רשע.

אך לא יאמר בביהכ"נ כדי שלא לגזול המתים הכשרים דאין לחוש לכבוד משפחה כשיגזול מתים 

 אחרים.

ואם יש ספק אם איבד עצמו לדעת, כיון שודאי יש לו חלק בעיר זו, על האחרים להביא ראיה 

 וזכותו. שאיבד חלקו

 ס"ב: 

  איזהו מאבד עצמו לדעתאיזהו מאבד עצמו לדעת

, , כעסכעס  דרךדרך  מידמיד  שעלהשעלה  וראוהווראוהו, , הגגהגג  לראשלראש  עולהעולה  הואהוא  הריהרי  שאמרשאמר  כגוןכגון? ? לדעתלדעת  עצמועצמו  מאבדמאבד  איזהואיזהו

  באילןבאילן  ותלויותלוי  חנוקחנוק  ראוהוראוהו  אםאם  אבלאבל. . לדעתלדעת  עצמועצמו  שאיבדשאיבד  בחזקתבחזקת  זהזה  הריהרי  ומת,ומת,  ונפלונפל  מיצרמיצר  שהיהשהיה  אואו
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  ממנוממנו  מונעיןמונעין  ואיןואין  עמועמו  ומתעסקיםומתעסקים  המתיםהמתים  כלכל  בחזקתבחזקת  הואהוא  הריהרי  סייפוסייפו  גביגבי  עלעל  ומושלךומושלך  הרוגהרוג  אואו

  ..דברדבר

  אימתאימת  מפנימפני  סכנהסכנה  בובו  איןאין  אםאם, , עליועליו  מלכות, מתאבליםמלכות, מתאבלים  בדיןבדין  נהרגנהרג  זהזה  ידיידי  ועלועל  וגזלוגזל  שגנבשגנב  מימי: : הגההגה

  ..((דד""קיקי  סימןסימן  וו""מהרימהרי))  לדעתלדעת  מאבדמאבד  מקרימקרי  ולאולא, , המלכותהמלכות

אבל רבתי )פ"ב ה"ב(: איזהו מאבד עצמו לדעת? לא שעלה לראש האילן ונפל ומת אלא זה 

אותו שעלה לראש הגג ונפל ומת, ורואים הריני עולה לראש הגג ואפיל עצמי ואמות, שאמר 

 הרי הוא בחזקת מאבד עצמו לדעת. ע"כ.

 

דעת הרמב"ם )פ"א הי"א( והרמב"ן: א"צ לראות שהפיל עצמו אלא מספיק שראו שנפל הרי זה 

או הרוג ומושלך  בחזקת מאבד עצמו לדעת )חת"ס בפת"ש ב'(. אבל אם ראוהו חנוק ותלוי באילן

 ע"ג סייפו )חרבו( הרי זה בחזקת כל המתים ומתעסקים עמו ואין מונעים ממנו דבר.

ב"ח בשם מהרש"ל )מובא בש"ך סק"ג(: אמר הריני עולה וכו' ולא ראוהו עולה לא סומכים על 

 דיבורו.

 

פת"ש: מעשה באחד שראוהו משחיז סכין וכתב שיגידו עליו קדיש ואחר כמה ימים ראוהו מגואל 

 בדם, פסק באבן שהם דאין לו דין מאבד עצמו לדעת: 

א. לא ראוהו מאבד עצמו לדעת. ומה שכתב שיגידו קדיש אולי חולשה עלתה בלבו ונתיירא שמא 

 ימות.

 בד עצמו לדעת אלא כשעושה כן בדעת צלולה. ב. אולי עשה זאת מתוך שגעון ואין נקרא מא

 ג. יתכן שעשה מתוך תשובה.

ואף אם מוכח מילתא שהרג עצמו כגון שמצאוהו הרוג בתוך חדר בצורה שניכר שהרג עצמו 

תלינן דרוח רעה ביעתתו או נתיירא מפני דבר אחר ואינו נקרא מאבד עצמו לדעת עד שנשמע 

 מפיו מתוך ישוב הדעת.

ם ניכר מתוך מעשיו וכעסו וצערו שהוא מכין עצמו למיתה הו"ל אומדנא דמוכח וכתב החת"ס דא

 טובא וא"צ לשמוע ממנו דהו"ל כאומר בהדיא.

שו"ת בשמים רא"ש: אדם המאבד עצמו לדעת מחמת רוב צרות או עוני וכו' אין נקרא מאבד 

 עצמו לדעת.

אבד עצמו, ובזה נזדייף ובספר הר אבל פקפק בזה, וכ"כ החת"ס שאפילו המיצר ביותר הוי מ

 שו"ת בשמים ראש. ומוכח דלאו גושפנקא דהרא"ש עליו. 

 ועיין בעיקרי השולחן עוד מקרים דאין בהם דין מאבד עצמו לדעת.

א. מי שיודע דיתקפהו יצרו ולא יעמוד בנסיון )רע"א(. ב. )בר"י שמ"ה( ממית עצמו כדי לא ליפול 

יענוהו. ג. )גליון מהרש"א( מי שלא מת מיד )או שהפיל לידי אויבים שיעבירוהו על הדת וי"א שלא 

 עצמו למים או בגלל פצעיו( או עשה תשובה. ד. )גשר החיים בשם מהר"ל( מי שלא התרו בו.

  בענין גנב וגזלןבענין גנב וגזלן

מרדכי )תתקלז(: מי שגנב ונהרג בדיני המלכות אין מתאבלין עליו. משום א. מאבד עצמו לדעת 

 הב"י.ב. פורש מדרכי ציבור. וככ 

מהרי"ו )קיד(: מתאבלין עליו, אם אין בכך סכנה משום שלום מלכות. וכתב הש"ך )ה( דאינו נקרא 

מאבד עצמו לדעת הואיל והיה סבור שיוכל לברוח. ודעת הב"ח במהרי"ו דדווקא בהרגוהו הו"ל 

 כפרה ואין לו דין של פורש אבל מת על מיטתו אע"ג דהתוודה דינו כפורש.

בא בש"ך )סק"ה(: גנב וגזלן, גם אם מת על מטתו, מתאבלין עליו ולא נחשב רשב"א )תשסג(, מו

פורש מדרכי ציבור. דבין שהרגוהו והו"ל מיתתו כפרה ובין מת על מיטתו דמסתמא התוודה אין 

 לו דין של פורש.

 )ומש"כ הרמ"א שאין מתאבלין על הרגיל בעבירה, זהו דווקא כשלא התוודה. ש"ך(
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 ס"ג: 

  קטן ואנוסקטן ואנוס

  כשאולכשאול  אנוסאנוס  והואוהוא  לדעתלדעת  עצמועצמו  המאבדהמאבד  גדולגדול  וכןוכן. . לדעתלדעת  כשלאכשלא  חשובחשוב  לדעת,לדעת,  עצמועצמו  המאבדהמאבד  קטןקטן

  ..דברדבר  כלכל  ממנוממנו  מונעיןמונעין  איןאין  המלך,המלך,

 המאבד עצמו לדעת הו"ל כשלא לדעת, דאין לו דעת.קטן שמחות )פ"ב ה"ד(: 

כשאול המלך )שראה שפלישתים  אנוסרמב"ן ורא"ש )עמ' פ"ד(: המאבד עצמו לדעת והוא 

 עומדים להורגו( אין מונעין ממנו כל דבר.

 ס"ד: 

  מנודה והרוגי בית דיןמנודה והרוגי בית דין

  עלעל  אבןאבן  ומניחיןומניחין  עליועליו  מספידיןמספידין  ולאולא  חולציןחולצין  ולאולא  קורעיןקורעין  איןאין; ; לדעתלדעת  עצמועצמו  כמאבדכמאבד  דינודינו  שמת,שמת,  מנודהמנודה

  מגזירתםמגזירתם  פטורפטור, , שמתשמת  כיוןכיון, , בממונאבממונא  אבלאבל. . תורהתורה  דברידברי  עלעל  כשעוברכשעובר  באפקירותאבאפקירותא  מילימילי  והניוהני. . ארונוארונו

  ..כראויכראוי  אותואותו  ומספידיןומספידין  ארונוארונו  עלעל  אבןאבן  מניחיםמניחים  ואיןואין

הרמב"ן בתורת האדם )עמ' קנ"ו( ומרדכי כתבו: מנודה שעבר על דת דינו כמאבד עצמו לדעת 

ואין קורעין ולא חולצין ואין מספידים עליו, ולא עוד אלא מבזין אותו וסוקלים ארונו )ע"י שמניחים 

מחמת ממון פקע הנידוי במיתתו, ובשעה שמת נפטר מגזרתם אבן על קברו. שו"ע( אבל המנודה 

 ואין סוקלים ארונו ומספידין אותו כראוי.

ובד"מ )ב'(: אין מתאבלים כיון שהוא כבוד המת אבל כל מה שהוא כבוד החיים עושים כמאבד 

 עצמו לדעת. דהא קבורה ותכריכין מתעסקים גם למאבד עצמו לדעת.

שמת אחר שחזר בו אף על פי שלא התירו נידויו, מתעסקים  ובד"מ )א'( בשם רשב"א: מנודה

 עמו לכ"ד. וקוברים אותו בקברי אבותיו ותלוי בדינים שלו שאין קוברים צדיק אצל רשע. 

אין דינו כפורש מדרכי ציבור אלא כעובר על עבירה. אמנם דעת הנימוק"י  ומי שלא משלם מס

סעיף ה'(, ומובא בד"מ )ה'( דאפשר דאין דדינו כפורש מדרכי ציבור )מובא בבדק הבית על 

מחלוקת ולכו"ע אינו נחשב פורש מדרכי ציבור אלא רק שלא מתבטלים ממלאכה בשעת 

 פטירתו.

 

 ולגבי הרוגי בית דין:

אמרו בגמ' סנהדרין )מז:(: אף שיש להם כפרה בקטלא וקבורה, הכפרה מתחילה מעט אחר 

שר, שטעמו את צער הקבר(, והרי אבילות מיתתו )אחר חיבוט הקבר קצת או אחר עיכול הב

מתחילה משעת סתימת הגולל, וממילא בשעת סתימת הגולל לא התכפרו ולא חלה האבלות 

 ומכיון שנדחתה נדחתה.

ותניא באבל רבתי )ב ז, וכעי"ז בסנהדרין שם(: הרוגי בית דין אין מתעסקין בהם בכל דבר, 

אין בלבם עליהם, ואין מתאבלים אלא אוננים וקרוביהם שואלים בשלום הדיינים והעדים לומר ש

)כי אנינות היא בלב ואינה כבוד להרוג. רש"י בסנהדרין(, ואין מברין עליהם )משום "לא תאכלו 

 על הדם". אבל רבתי(.

 ס"ה: 

  הפורשים מדרכי ציבור:הפורשים מדרכי ציבור:

  בכללבכלל  נכלליםנכללים  ואיןואין  צוארםצוארם  מעלמעל  המצותהמצות  עולעול  שפרקושפרקו  האנשיםהאנשים  והםוהם  צבורצבור  מדרכימדרכי  הפורשיםהפורשים  כלכל

  חוריןחורין  כבניכבני  הםהם  הריהרי  אלאאלא  מדרשותמדרשות  ובתיובתי  כנסיותכנסיות  בתיבתי  וישיבתוישיבת  המועדותהמועדות  ובכבודובכבוד  בעשייתםבעשייתם  ישראלישראל
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  אלאאלא  עליהםעליהם  מתאבליםמתאבלים  ואיןואין  אונניםאוננים  איןאין  אלואלו  כלכל  והמוסרים,והמוסרים,  המומריםהמומרים  וכןוכן; ; האומותהאומות  כשארכשאר  לעצמןלעצמן

  ושמחים.ושמחים.  ושותיםושותים  ואוכליםואוכלים  לבניםלבנים  ומתעטפיםומתעטפים  לבניםלבנים  לובשיםלובשים  קרוביהםקרוביהם  ושארושאר  אחיהםאחיהם

  אא""רשברשב' ' תשותשו))  עליועליו  מתאבליםמתאבלים  וארנוניותוארנוניות  במסיםבמסים  עמהםעמהם  לשאתלשאת  רצהרצה  ולאולא  הצבורהצבור  מןמן  הפורשהפורש: : הגההגה

  משמעמשמע  כןכן))  עמועמו  לעסוקלעסוק  בשבילובשבילו  ממלאכתןממלאכתן  לבטללבטל  צריכיםצריכים  העירהעיר  בניבני  שארשאר  איןאין  אבלאבל(. (. גג""תשסתשס' ' סיסי

  ..((קק""ממ  סוףסוף  יי""בנבנ

ברייתא במסכת שמחות )פ"ב ה"י(: כל הפורשים מן הציבור, והם הפורקים עול מצוות מעל 

צוות ובכבוד המועדים וישיבת בתי כנסיות ומדרשות, צווארם ואינם בכלל ישראל בעשיית המ

והמשומדים והמוסרים, אין מתעסקים עמהם, אלא אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים ומתעטפים 

 לבנים ואוכלין ושותין ושמחים.

כתב הב"י דהטעם לזה דכתיב "הלא משנאיך ה' אשנא" וכו' )תהילים קלט, כא(. והש"ך )י'( הביא 

 י( "באבוד רשעים רינה". הפסוק במשלי )יא,

 וכתב הרי"ץ גיאת: מכאן דהאבלים לובשים שחורים.

 

כתב הרמב"ן: נהרג בידי מלכות עכו"ם אין מונעים כלום חוץ מהספד )ולדעת הב"י ס"ו הטעם 

משום סכנה שלפעמים א"א להספיד משום יראת המלך, ולכן פשוט שאם אפשר כגון כשאין 

 סכנה יש להספיד(. 

 כות ישראל אין מונעים כלום דהרי הורגים גם על כל דהו.נהרג בידי מל 

 נהרג בידי בית דין מונעים ממנו הכל כי עשה עבירה במזיד. פרישה ס"ק ח' )ובס"ד בטושו"ע(.

 

 ס"ו: 

  קטן שהמיר עם אמוקטן שהמיר עם אמו

  ..'('(הה  סעיףסעיף  ממ""שש  סימןסימן  לעיללעיל  ועייןועיין. ). )עליועליו  מתאבליןמתאבלין  איןאין  ומת,ומת,  אמואמו  עםעם  שהמירשהמיר  שנתייםשנתיים  אואו  שנהשנה  בןבן  קטןקטן

 המרדכי )תתפ"ו( מביא מחלוקת ר"י ור"ת האם מתאבלים על קטן שהמיר דתו עם אמו: 

 דעת ר"י שמתאבלים ודעת ר"ת דאין מתאבלים.

 פסק מרן השו"ע כר"ת דאין מתאבלים עליו. ולהלכה

שהוא  ביום ראשוןפת"ש )ד'(: הדגמ"ר ביאר דטעם הקולא הוא דאבילות מדרבנן, ולפ"ז אם שמע 

 ים.מן התורה מחמיר

מתאבלים על הקטן ובפרט  אביו או אמועוד כתב הדגמ"ר שהקל השו"ע רק בשאר קרובים אבל 

 ביום ראשון וכיון שהתחיל לא יפסיק ומסיים כל שבעה, כר"י.

 ס"ז: 

  טבע או נטרף:טבע או נטרף:

  ..דברדבר  ממנוממנו  מונעיןמונעין  איןאין  חיה,חיה,  אכלתואכלתו  אואו  בנהרבנהר  טבעטבע  אואו  ביםבים  שנפלשנפל  מימי

או טבע בנהר או אכלתו חיה רעה אין מונעים ממנו ברייתא אבל רבתי )פ"ב הי"ב(: מי שנפל לים 

 כל דבר.

וביאר הפרישה )י'( שהיה סברא לומר שמונעים משום דכתיב בסנהדרין )לז:( אף על פי שבטלו 

 סנהדרין, דין ד' מיתות לא בטלו, והוה אמינא דיש לו דין כהרוגי בית דין קמ"ל.
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 ס"ח: 

  ארון שעובר:ארון שעובר:

  בשורהבשורה  עליועליו  עומדיןעומדין  קיימת,קיימת,( ( וצלעותיהוצלעותיה  השדרההשדרה  פירושפירוש))  שלדושלדו  למקום, אםלמקום, אם  ממקוםממקום  העוברהעובר  ארוןארון

  שלדושלדו  איןאין  ואםואם  ..עליועליו  שמתאבליןשמתאבלין  אבליםאבלים  ישיש  אםאם; ; אבליםאבלים  ותנחומיותנחומי  אבליםאבלים  ברכתברכת  עליועליו  ואומריםואומרים

  ..אבליםאבלים  תנחומיתנחומי  ולאולא  אבליםאבלים  ברכתברכת  עליועליו  אומריםאומרים  ואיןואין  בשורהבשורה  עליועליו  עומדיןעומדין  איןאין  קיימת,קיימת,

עליו בשורה, ואומרים עליו ברכת אבלים עומדים  -בגמ' מו"ק )כה.(: ארון העובר ממקום למקום 

 ותנחומי אבלים. ודווקא אם שלדו קיימת ויש שם אבלים, ואם לאו אין עושין כלום.

 

 

 סימן שמ"ו

 ס"א: 

  מי שקרובו צלוב בעיר לא ידור בהמי שקרובו צלוב בעיר לא ידור בה

  הבשרהבשר  כלהכלה  לאלא  ועדייןועדיין, , ואמוואמו  אביואביו  אואו  בעירבעיר  צלובהצלובה  עמועמו  שאשתושאשתו  אואו  בעירבעיר  צלובצלוב  עמהעמה  בעלהבעלה  שהיהשהיה  מימי

  ישההישהה  ולאולא; ; אלואלו  אתאת  מכיריןמכירין  אלואלו  שאיןשאין  כאנטוכיאכאנטוכיא  גדולהגדולה  היתההיתה  כןכן  אםאםאלא אלא   בתוכהבתוכה  ישההישהה  לאלא  כולו,כולו,

  ..זהזה  בצדבצד  אלאאלא  זהזה  בצדבצד

ברייתא )פ"ב הי"ג(: מי שהיה בעלה או אשתו צלוב בעירו, ועדיין לא כלה הבשר, לא ישהה 

באותה עיר אא"כ היתה אותה עיר גדולה כאנטוכיא וכו' שאין אלו מכירים את אלו וישהה בצדה 

 השני.

 

כתב הנימוק"י: הטעם דגורם ביזוי המת, שאומרים הנה אח הצלוב או שיגידו שזה קרובו של זה. 

ומשמע מהנמוק"י דל"ד בעל ואשתו או או"א אלא ה"ה שאר קרובים. אמנם מהשו"ע משמע 

 דווקא בעל ואשתו או או"א.

 וכתב הב"ח שהיום שצולבים חוץ לעיר על פני השדה, אין דין זה נוהג.

 

 

 סימן שמ"ז

 ס"א: 

  הספד שלושים יום קודם הרגל:הספד שלושים יום קודם הרגל:

  הסמוכיםהסמוכים  יוםיום  שלשיםשלשים  משיכנסומשיכנסו  יספדנויספדנו  לאלא  לרגל,לרגל,  הסמוכיםהסמוכים  יוםיום  שלשיםשלשים  לפנילפני  מתמת  לולו  שמתשמת  מימי

  מתמת  ואפילוואפילו, , לספדולספדו  שמותרשמותר  שלשיםשלשים  בתוךבתוך  מתמת  לולו  שמתשמת  כגוןכגון  זהזה  בלאבלא  הספדהספד  לולו  ישיש  ואפילוואפילו. . לרגללרגל

  ..המועדהמועד  קודםקודם  יוםיום  שלשיםשלשים  לפנילפני  לולו  שמתשמת  המתהמת  עלעל  עמועמו  להספידלהספיד  אסוראסור  הרגל,הרגל,  ערבערב

 גמ' )מו"ק ח.(: לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום. והטעם לזה:

משום מעשה שהיה באדם אחד שכינס מעות לעלות לרגל, ובא ספדן ועמד על פתח ביתו,  לרב:

וביקש מעות כדי להספיד את המת שמת להם. ונטלתן אשתו )את המעות שהיו מזומנות בבית 

ת לרגל( ונתנתן לו. ונמנע אותו אדם ולא עלה לרגל, כיון שניתנו המעות של הוצאות כדי לעלו

הדרך לספדן. באותה שעה אמרו: לא יעורר אדם על מתו, דהיינו, שלא ישכור ספדן שיחזר על 

קרובי המת, ולא יספידנו, קודם לרגל שלשים יום, כדי שלא ישתמש במעות המיועדות לעליה 
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בשלושים יום שלפני הרגל מצויות בידי האדם המעות לצורך העליה לרגל לצורך ההספד. ו

 לרגל.

לפי שאין המת משתכח מן הלב שלשים יום, ואם יספיד תוך שלושים יום לפני  ושמואל אמר:

 החג יש לחשוש שימשיך להספיד בחג, לפי שעדיין הוא לא נשכח מהלב.

שמא ימשיכו בהספד במועד יש איכא בינייהו היכא דקעביד הספדן בחינם. שאם החשש הוא 

לחוש גם באופן שעושה בחינם, שמא יספיד גם במועד, ולכן אסור בכל גווני. אך אם נחוש שמא 

 יוציאו על הספדן את המעות המיועדות לעליה לרגל, דווקא בשכר אסור, אבל בחינם מותר.

 הרמב"ן פסק כרב.

ן לאסור, שהרי אף בלא ההספד וכתב הראב"ד, שהירושלמי סובר כשמואל, ולכן, במת חדש אי

יהיה מצטער ברגל, מה שאין כן במת ישן, שכבר נשכח הצער ממנו במקצת, ויתעורר עתה על 

 ידי ההספד. ומכח זה כתב שיש לפסוק כשמואל, אף על פי שהכלל הוא "הלכתא כרב באיסורי". 

, שדוקא במת אולם הרמב"ן דחה דברי הראב"ד, ולדעתו, היתר זה דמת חדש שייך אף לדעת רב

ישן, שאינו רואה כל כך צורך וחובה להספידו, שכבר נח מעט מצערו, על כן יש לחוש שיטול 

מעות הספדן ממעות הרגל, מה שאין כן במת חדש, שהוא רואה עצמו מחוייב בהספדו, והרי 

 הוא דואג להמציא מעות במיוחד לצורך זה.

בתוך ל' ולא יצרפנו להספד על מת אחר. וכתב הטור: מת לו מת קודם ל' יום לרגל, לא יספיד 

 וכ"פ השו"ע.מת לו מת בתוך ל', מותר להספיד אפילו ערב הרגל. 

 

פת"ש )סק"א(: מהר"ר יעב"ץ והאגודת אזוב כתבו שדווקא לקרוב המתאבל עליו אסור להספיד 

 שמא יוציא ממונו או יספיד ברגל, אך לשאר אנשים מותר, ולכן מותר להספיד ת"ח משום כבוד

 התורה. והבית אפרים לא קיבל חילוק זה.

 ס"ב:

  שמועהשמועה

  שהיאשהיא  פיפי  עלעל  אףאף  לספדולספדו  שמותרשמותר  לילי  נראהנראה  הרגל,הרגל,  קודםקודם  יוםיום  שלשיםשלשים  בתוךבתוך  שמועהשמועה  לולו  שבאהשבאה  מימי

  ..רחוקהרחוקה

 ס"ג:

  הזכרת נשמותהזכרת נשמות

  לעשותולעשותו  ומותרומותר  זהזה  בכללבכלל  שאינושאינו  לילי  נראהנראה  נשמותנשמות  ולהזכירולהזכיר  לקונןלקונן  השנההשנה  בתשלוםבתשלום  נוהגיןנוהגין  שאנושאנו  מהמה

  ..לרגללרגל  סמוךסמוך

 שו"ע: הזכרת נשמות ביארצייט אינה בכלל האיסור.לדעת מרן ה

 עט"ז )מובא בש"ך סק"ב(: נוהגים להזכיר אפילו פעם ראשונה ואפילו בתוך הרגל.וכתב ה
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 סימן שמ"ח

 סע' א:  

  שריפת תשמישי המת:שריפת תשמישי המת:

  עלעל  אבלאבל  תשמישן.תשמישן.  וכליוכלי  מיטתןמיטתן( ( תוספתאתוספתא  בשםבשם  טורטור( )( )הנשיאיםהנשיאים  עלעל  אואו))  המלכיםהמלכים  עלעל  שורפיןשורפין

  ..אסוראסור  ההדיוטותההדיוטות

ע"ז )יא.( ותוספתא )שבת פ"ח ה"ט(: שורפין על המלכים )ועל הנשיאים. רמ"א על פי טור גמ' 

בשם תוספתא( מטתן וכלי תשמישן, ואין בו משום דרכי האמורי. אבל על ההדיוטות אסור משום 

 יוהרא והשחתה.

מבואר דעל מלכים ונשיאים שורפין רק מיטתן וכלי תשמישן. והטעם, כתב הב"ח שאינו הגון 

 שישתמשו בהם זולתן.

 וכך פסק מרן השו"ע.

 ס"ב: 

  אל תקברוני מנכסיי:אל תקברוני מנכסיי:

. . כרחוכרחו  בעלבעל  קבורתוקבורתו  צרכיצרכי  כלכל  מיורשיומיורשיו  מוציאיןמוציאין  אלאאלא. . לולו  שומעיןשומעין  איןאין  מנכסיו,מנכסיו,  תקברוהותקברוהו  אלאל  האומרהאומר

  ממוןממון  שירשושירשו  והואוהוא; ; הקברהקבר  עלעל  שנותניןשנותנין  האבןהאבן  ואפילוואפילו  משפחתומשפחתו  לבנילבני  לעשותלעשות  שרגיליןשרגילין  מהמה  כלכל  וכןוכן

  ..מאביהםמאביהם

גמ' כתובות )מח.(: האומר שלא יקברוהו מנכסיו אין שומעין לו, ומוציאים מיורשיו כל צרכי קבורה 

 לפי כבודו )ואפילו מצבה. רא"ש כלל יג, טוש"ע(. 

יט( דזהו דווקא אם הבנים ירשו ממון מאביהם. ואפילו -וכתב הרא"ש )בתשובה כלל י"ג סימן יח

מיניה להעשיר את כחילק רוב נכסיו לאחרים זה מתנת בריא )והטעם כתב הש"ך ב, דלאו כל 

 בניו ולהטיל הקבורה על הציבור(.

 וכן פסק מרן השו"ע.

 ס"ג: 

  אל תקברוני כלל:אל תקברוני כלל:

  ..לולו  שומעיןשומעין  איןאין  תקברוהו,תקברוהו,  אלאל  ואמרואמר  שציוהשציוה  ממוןממון  לולו  שאיןשאין  מימי  אפילואפילו

 בסנהדרין, פרק נגמר הדין )מו:(: איבעיא להו: קבורה משום בזיונא הוא או משום כפרה הוא? 

האם מטרת הקבורה שאמרה תורה היא כדי שלא יתבזה המת לעין כל שיראו אותו נרקב, או 

 בתחתיות הארץ.המטרה היא שיהיה לו כפרה על ידי שמורידים ומשפילים אותו 

למאי נפקא מינה? דאמר: לא בעינא דליקברוה לההוא גברא. אדם שציוה שלא לקוברו לאחר 

שימות, אי אמרת משום בזיונא הוא, לא כל כמיניה הוא. שאינו רשאי לגרום בזיון לקרוביו בכך 

שלא יקברוהו. ואי אמרת משום כפרה הוא, הא אמר לא בעינא כפרה, הרי הוא אינו רוצה 

 פרה, וגם אם יקברוהו לא תועיל לו הקבורה לכפרה. והוי העיא דלא איפשיטא.בכ

כתב הרמב"ן )קי"ח(: הילכך משום ספק מחמירים וקוברין כל אחד אף שאין לו כסף ולא השאיר 

כלום משום דבזיונא דכולהו חיי הוא. וכן פסק הרמב"ם )הל' זכיה ומתנה פי"א הכ"ד( שאסור 

 להניח אדם בלא קבורה.

 

  כן פסק השו"ע בס"ג.ו
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וכתב בגליון מהרש"א )בס"ב( דאם השאיר רק כדי כתובה אין קוברין אותו מכספו שהשאיר אלא 

 על הציבור מוטל לקוברו.

 

 סימן שמ"ט

 ס"א: 

  ::איסור הנאה במת ובתכריכיו, גוי והזמנהאיסור הנאה במת ובתכריכיו, גוי והזמנה

. . עליועליו  ונתנםונתנם  לצרכולצרכו  שהזמינםשהזמינם  ודוקאודוקא. . בהנאהבהנאה  אסוריםאסורים  תכריכיותכריכיו  ישראל,ישראל,  ביןבין  כוכביםכוכבים  עובדעובד  ביןבין, , מתמת

  אםאם  וכןוכן. . מילתאמילתא  לאולאו  דהזמנהדהזמנה, , נאסרונאסרו  לאלא  שמת,שמת,  לאחרלאחר  לצרכולצרכו  עשאםעשאם  אפילואפילו  לבד,לבד,  בהזמנהבהזמנה  אבלאבל

  ..נאסרונאסרו  לאלא  עדייןעדיין  בתחלהבתחלה  לכךלכך  הזמינםהזמינם  ולאולא  עליועליו  נתנםנתנם

שם שם מעגלה  זרה שווהגמ' )סנהדרין מז: ע"ז כט:( מת ותכריכיו אסורים בהנאה דגמרינן ג

מה התם  ,)דברים כ"א, ד'( "וערפו שם")במדבר כ', א'( וכתיב  "ותמת שם מרים"ערופה כתיב 

 אסור בהנאה אף כאן אסור בהנאה.

 מת גוי:

ובפשטות שניהם  וכתב הרשב"א )בתשובה ח"א ס' שס"ה( דלא שנא בין מת גוי למת ישראל.

"ש הנ"ל על השו"ע שהביא בין על מת ישראל זוכך משמע מהש"ך )א'( דהביא הג .מן התורה

 .וכן משמע מהשו"ע ל מת גוי ולא חילק ביניהם.ובין ע

 ,ה"ט של הרב מהרי"ט ותשובות אבן שוהם )סי' ל'( לחלקאבמש"כ באולם, הפת"ש )א'( הביא 

 לחולי רפואה ממנו לקחת מותר ולכן, מדרבנן רק אסור גוידמת ישראל הוא מן התורה ומת 

 לכאורה אף של ישראל מותר.אולם בפיקוח נפש  ,האם מותר להאכיל מומי"אסכנה,  בו שאין

וכן משמע  ובנקודת הכסף הביא בשם תוס' )ב"ק י. ד"ה שהשור( דמשמע דמת גוי מותר בהנאה.

 .מהרב המגיד )הל' מא"ס בשם הרמב"ן(

 הזמנה:

 ורבא. בהנאה אסור הבגד: אמר אביי - שמת לאחר למת בגד האורג: איתמרבגמ' סנהדרין )שם( 

 הזמנה כי, אסור אמר אביי: מחלוקתם טעם את הגמרא ומבארת. בהנאה מותר הבגד: אמר

 כבר כאילו נחשב, עליו המת שם ונקרא המת לצורך הבגד את שהזמין שבכך, היא מילתא

. היא מילתא לאו בלבד הזמנה כי, מותר אמר ורבא. בהנאה נאסר הוא ולכן, המת את בו הלביש

 דרבא. כוותיא והלכתא בהנאה. ליאסר המת כבגד נחשב אינו, המת את בו הלביש שלא עוד וכל

 ביה שצרלגבי כיס של תפילין  שאמר חסדא כדרב ,וכן אם נתנם ולא הזמינם )שם מח.( מותר

 ואמרינן שם דאביי מודה לזה. מעות. בו לשים מותר אזמניה ולא

 ואם לאו מותר.  ,דדווקא אם הזמינם אחר שמת לצורכו ונתנם עליו אסור וכן נפסק בשו"ע

 

 ס"ב: 

  ושיערושיער  נוייםנויים

  כשהםכשהם  ודוקאודוקא))  עצמועצמו  המתהמת  כמוכמו  אסוריםאסורים  בהבה  וכיוצאוכיוצא  נכריתנכרית  פאהפאה  כגוןכגון  בגופובגופו  המחובריםהמחוברים  המתהמת  נויינויי

  מותרמותר  ולכןולכן( ( דערכיןדערכין  קק""פפ  יי""מפרשמפרש  משמעמשמע  כךכך( )( )מותרמותר  קשורים,קשורים,  אינןאינן  אבלאבל  גופן,גופן,  בשערותבשערות  קשוריםקשורים

  שיתנושיתנו  ציוהציוה  אםאם  אבלאבל. . בסתםבסתם? ? אמוריםאמורים  דבריםדברים  במהבמה  ..בזהבזה  וכיוצאוכיוצא  מתיםמתים  שלשל  שבידםשבידם  טבעותטבעות  ליטולליטול
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  אםאם  אפילואפילו  ממשממש  שערושערו  אבלאבל. . מותריםמותרים  אחר,אחר,  דברדבר  לצורךלצורך  אואו  לבתולבתו  אואו  לבנולבנו  בובו  המחובריםהמחוברים  גופוגופו  נוינוי

  ..בהנאהבהנאה  עליו, אסורעליו, אסור  ציוהציוה

  עדעד  נאסריםנאסרים  שערותיהשערותיה  איןאין  דינהדינה  שנגמרשנגמר  פיפי  עלעל  אףאף, , בשערהבשערה  ליהרג, נהניןליהרג, נהנין  שיוצאתשיוצאת  אשהאשה: : הגההגה

  ..((טורטור))  שתקטלשתקטל

 המת שערות והרי? ואמאי והקשו הגמרא, בשערה. נהנין שנהרגה האשהמשנה בערכין )ו:( 

 נינהו? ותירצו שני תירוצים: הנאה איסורי

 ויש לה שקשורה ג"ואע. נכרית בפאה לבתי, ומיירי שערי תנו מיתתה: קודם באומרת: רב אמר

, ותיאסר כגופה שתהיה רצונה שאין דעתה לבתי", גילתה "תנו שאמרה כיון, כגופה להחשיבה

 מחיים. כנטולה והרי היא

 אין, הוא הנאה איסור שהרי שקשה ומה, ממש בשערה מדובר לעולם: תירץבר יצחק  נחמן ורב

לאו בר מיתה  שיער אבל, מיתה בו שייך כי נאסר וגופה, אוסרתה מיתתה[ אשה] זו. קושיא זו

 .המת מן הנאה איסור בו אין ולכן, המיתה ידי על משתנה אינו כי מיתה( בו שייך )לאהוא 

 

המת אסור בהנאה כולו חוץ משערו ש  יצחק בר נחמן פסק כרבהרמב"ם )הל' אבל פי"ד הכ"א( 

הסמ"ג )הל' אבל דף  ווכן פסק .בתראה הוא יצחק בר נחמן רב ע"כ. והב"ח הסביר דפסק כן כי

יראה  ראבגמ מעייןוכתב הנקודות הכסף דה. רמ"ח סוף ע"ג( והתוס' )ב"ק י. דה שהשור חייב(

 דהרמב"ם צודק.

 

 .טור פסקו כרבההרמב"ן )בתורת האדם צ( ו

הב"ח )ב"י ד"ה ונויי וכו'( הבין דרש"י ס"ל . אולם דעת רש"י: בד"מ )ב'( משמע דס"ל כהרמב"ם

  .כהרמב"ן

 

 העולה מהאמור:

ולהרמב"ן אסור  ,מותר יצחק בר נחמן כרבסמ"ג דפסקו התוס' והלדעת הרמב"ם  :א. שיער גופה

 .אפילו אמרה תנו

 

טור הולדעת הרמב"ן ו ,תוס' כ"ש דמותרהסמ"ג והב. שיער המחובר לגופה: לדעת הרמב"ם 

 אסור אא"כ אמרה תנו דאז מותר.

 

טור הולדעת הרמב"ן ו ,תוס' כ"ש דמותרהסמ"ג והג. שיער התלויה בסיכתא: לדעת הרמב"ם 

 מותר אף דלא אמרה תנו.

 

דרש"י כתב )ערכין שם( פאה  ,ותרד. שיער קלוע בשערה: הב"ח הבין מהד"מ בדעת רש"י דמ

משמע דווקא קשורה  ה אחרת הקשורה לשערה וכו'.ש שהיתה לה פאה משער א  רושנכרית פי

 וכן מכריע הב"ח. .והב"ח בדעת רש"י אוסר דקליעה כקשירה הוא אסור אבל קלועה מותר.

 

זהב או ה. כתב הפת"ש )ב'( בשם הבכור שור דלפי הדעה דקשור אסור יש לאסור תכשיטין של 

 ולדעת הב"ח אף קלוע אסור. מרגליות וכדו'.

ולדעת הרא"ש )ריש חולין( דקשירה דכתיב גבי תפילין היינו שמהדקן על ידו א"כ לפ"ז אפילו 

אמנם לא מצינו לאסור בגמ' ערכין )שם( אלא נויים  .טבעות הקשורים בחוזק גם יש לאסור

ועוד לא יהיה יותר חמור  .שאר תכשיטין ותכשיטין כעין גופו כגון פאה נכרית ושן תותבת ולא

 מבגדיו הקשורים לגופו דלא מצינו מי שאוסר.

ער גופה ממש לכן יש להתיר יתוס' )שם( להתיר אף שהסמ"ג והומאחר דדעת הרמב"ם )שם( ו

 לכלות ממונן של ישראל. ואין ,עכ"פ בתכשיטין של כסף וזהב אף שקשורים או קלועים
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 לכו"ע מותר. ו. תכשיטין שאינם מהודקין

 

ופאה נוכרית הקשורה לשערה  ,דשערה ממש אסור ,ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ן

 תלוי אם אמרה תנו או לא. -

 ולכן טבעות מותר. ,והרמ"א פוסק דדווקא אם קשור אסור ואם לאו מותר

 

פנים מאירות( כתב: אדם שמת והיה לו שן תותבת של הה"ט של אא"ז אהפת"ש )ג' בשם ב

 הורה לשורפו והוא עצמו אמר דא"צ לשורפו אלא משאירים אותו אצל המת. חדחכם א ,ילהנב

 ס"ג: 

  המתהמת  עםעם  הנאסריםהנאסרים  כליםכלים

עמו. עמו.   הנקברתהנקברת  במטהבמטה  נגעונגעו  לאלא  אםאם  להצילןלהצילן  לאחריםלאחרים  מצוהמצוה  כלים,כלים,  עליועליו  מזרקיםמזרקים  ואמוואמו  אביואביו  היוהיו  אםאם

  המחזירהמחזיר  ונאסרו, חייבונאסרו, חייב  וזרקוםוזרקום  וחזרווחזרו  ולאמוולאמו  לאביולאביו  החזירןהחזירן  ואםואם. . בשמירתןבשמירתן  חייבחייב  הצילןהצילן  ואםואם: : הגההגה

. . ((ממ""מהרמהר  תשובתתשובת  הספינההספינה  אתאת  המוכרהמוכר  פרקפרק  מרדכימרדכי))  ולסטיםולסטים  חיותחיות  גדודיגדודי  למקוםלמקום  כזרקןכזרקן  דהוידהוי  לשלםלשלם

  עמועמו  שיקברםשיקברם  דעתדעת  עלעל  שיזרקםשיזרקם  והואוהוא. . עליועליו  שזרקןשזרקן  אותואותו  שלשל  הםהם  אםאם  אסוריםאסורים  בהבה  נגעונגעו  אםאם  אבלאבל

  ..((קק""ממ  סוףסוף  והואוהוא  שש""רארא  בשםבשם  טורטור))

  נתנםנתנם  לאלא  דהרידהרי, , נאסרונאסרו  לאלא  לקבורה,לקבורה,  עליהםעליהם  המתהמת  שמוליכיןשמוליכין  הכליםהכלים  וכלוכל  עליועליו  שטיהרושטיהרו  הדףהדף: : הגההגה

  ..((הטורהטור  שהביאשהביא  שש""הראהרא  מדברימדברי  משמעמשמע  וכךוכך  הה""ננ  סימןסימן  לל""מהרימהרי  תשובתתשובת))  עמועמו  לקבורלקבור  מנתמנתעל על   שםשם

 עליו זורקים היו חיבה )מתוך כלים בו מזרקין המת של ואמו אביו היו :בגמ' סנהדרין )מח.( תניא

 לך שאין, מעליו( )ולהורידם להצילן האחרים על מצוה צערם( מתוך, מהצורך יותר בגדיהם את

 את להציל שאפשר אמורים דברים במה: גמליאל בן שמעון רבן אמר מזה. גדול אבידה השבת

 במטה: עולא תרגמא. אסורין, במטה נגעו אם אבל, במטה נגעו כשלא עליו? שנזרקו הבגדים

 לקבור גם רגילים והיו לקבורה בה אותו שנושאים במטה נגעו שהבגדים עמו. כלומר, הנקברת

 מקום מכל, במטה שנגעו הבגדים את לאסור לנו היה לא הדין שמעיקר אף ולכן. עמו המטה את

 בהם לבוש שהוא המת לתכריכי דומים שהם, המת בתכריכי דמחלפי משום עליהם רבנן גזרו

 בתכריכי להשתמש גם להתיר יבואו הללו הבגדים את נתיר ואם, זו מטה על שוכב כשהוא

 אטו עליהם גוזרים היינו לא, עליה מת שהוא במטה רק הבגדים נוגעים היו אם אבלהמת. 

 .ביניהם שיחליפו לחשוש ואין, בתכריכין לבוש אינו עדיין המת אז כי, המת תכריכי

 כל שהמת זוכה בו אסור בהנאה חוץ מהסל והמגריפה המיוחדין לקבורה. :תניא

 

במרירות הלב בכוונה שיקבר עמו ולכן סדין וכסת כתב הרא"ש ז"ל: אין נאסר אלא מה שנזרק 

 וכו' אינו נאסר.

 

 ולכן אם זרק דבר שאינו שלו לא נאסר. ,אוסר דבר שאינו שלו ין אדםרמב"ן )צ"ז( א

 העולה מהאמור:

א"נ נזרקו שלא ע"י בעליהם )ש"ך  ,כלים שנזרקו על המת, אם לא נגעו במיטה הנקברת עמו

ו"א )סי' ר"ט סק"י( כלים שנאסרים בהנאה, הם דווקא בגדים וכתב החז .מותרים בהנאה ,ז'(

 הראויים לתכריכין אבל שאר כלים אינם נאסרים. )דאין חשש שיתחלפו בתכריכי המת(.

 .וכלים הנאסרים לא נקברים עמו ממש אלא בתפיסתו, רמב"ן )שם(

 

 :שצריך ג' תנאים לאסור כלים )בגדים( שזרקן על המתאיפוא יוצא 

 .יטה שנושאין בה את המת לקבורהא. נגעו במ

 .ב. כשהכלים נזרקו ע"י בעליהם
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 .קברו עם המתיג. כשזרק את הכלים )מתוך מרירות( על דעת שי

 ואם אבידה כמשיב בשמירתם חייב הכלים את המציל: ם"מהר בשם( ד"תקס ב"ב) מרדכי

 .וליסטים חיה למקום כזורק, חייב ונאסרו בשנית והשליכום ואמו לאביו החזירם

 ס"ד: 

  כליםכלים  להרבותלהרבות  לאלא

  ..תשחיתתשחית  בלבל  משוםמשום  עוברעובר  זהזה  הריהרי  המתהמת  עלעל  כליםכלים  המרבההמרבה  כלכל

תניא באבל רבתי דאפשר להציל לפני שנגע במיטה ולא אחר כך אבל מלמדין את האדם שלא 

 ומוסיףמרבה  :רשב"ג אומר ,וולונמ :ר בר צדוק אומרזרבי אלע  .יהא חבלן משום בל תשחית

 .רימה עליו

 ומנוולו. תשחית בבל עובר המת על כלים המרבה :ע"וכ"פ בטושו

 

 

 סימן ש"נ

 ס"א: 

  האמוריהאמורי  דרכידרכי  משוםמשום  בובו  ואיןואין  למתלמת  העשוייםהעשויים  דבריםדברים

  שלשל  מפתחומפתחו  ותוליןותולין  בצדובצדו  וקולמוסוקולמוס  דיודיו  ונותניןונותנין  חתניםחתנים  פניפני  ומגליםומגלים  לכלותלכלות  שערותשערות  מתיריןמתירין  רצו,רצו,  אםאם

  שלאשלא  דבריםדברים  בהםבהם  ותוליןותולין  וכלותוכלות  לחתניםלחתנים  חופותחופות  ועושיםועושים  ..נפשנפש  עגמתעגמת  משוםמשום  בארונובארונו  ופנקסוופנקסו  מתמת

  ..בהנאהבהנאה  נאסריםנאסרים  שהםשהם  מפנימפני  אסוראסור  נפשנפש  אוכלאוכל  שהביאושהביאו  דבריםדברים  אבלאבל. . נפשנפש  אוכלאוכל  הביאוהביאו

 וקולמוס דיו ונותנים חתנים פני ומגלים לכלות שערות מתירין, רצו אם(: ח) רבתי תניא באבל

 שהביאו דברים בהם ותולים וכלות לחתנים חופות ועושים בארונו ופנקסו מפתחו ותולים בצדו

(, קז, קא) ן"רמב(, פא) ש"וכ"כ הרא .להפסידם ואסור בהנאה שנאסרים משום אוָכלים לא אך

 ע."טושו

 וכתב הב"ח דהיום לא נהגו לעשות כן ומעכבין על מי שבא לשנות המנהג.

כוונת הדבר דמקצוע שהיה עוסק בו אז תולין עליו ש וביאר בנחלת יעקב )על מסכת שמחות( 

דווקא לחתן היו תולין פנקס לומר  לב"האולם  תולין קולמוסו וכו'.כעין עסקו כגון אם היה סופר 

 דאילו היו חיים היו כותבים כתובה.

 

 סימן שנ"א

 ס"א: 

  למתלמת  וציציתוציצית  כלאיםכלאים  דיןדין

  ..מכלאיםמכלאים  לעשותןלעשותן  מותרמותר  המתהמת  תכריכיתכריכי

 אסורים המת שתכריכי שכיון משנה כלאים )פ"ט מ"ד( תכריכי המת... אין בהם משום כלאים.

 .לעצמו בהם להשתמש שיבוא חשש אין בהנאה

עושין ממנו תכריכין למת... אר"י אפילו לקוברו דכתיב , בגמ' )נדה סא:( בגד שאבד בו כלאים

 כיון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. ",במתים חפשי")תהילים פ"ח ו'( 

 

 אפילו לקוברו בהם.וופסק מרן השו"ע )ס"א( תכריכי המת מותר לעשותן מכלאים 
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 ' ש"א סק"ז(יראוי להחמיר כשהכלאים ניכרים )סשוכתב הב"ח 

 

והקשה ר"ש )על המשניות כלאים שם( איך מותר להלביש כלאים ולא חוששין משום לועג לרש 

 . ותירצו:כמו לענין ציצית שמלבישים אותו כדי שלא יהיה לועג לרש )מנחות מא.(

 ש"ר) דווקא בציצית חוששין משום לועג לרש הואיל ושקולה כנגד כל המצוות משא"כ כלאים. א.

 .(שם

הטעם שהתירו בכלאים אינו משום שהוא מת וחופשי אלא משום שלא נהנה )כמו שהקלו  .ב

 .)ר"ש שם( .סי' ש"א ס"ו(. לאדם חי המוכר ללבוש כלאים כשלא נהנה מהם

תכריכי המת מותר לעשותם מכלאים דלא מפורסם שהוא כלאים משא"כ בטלית אם אין  .ג

 .מטילים בו ציצית מפורסם הדבר. )רמב"ן עמ' צ"ט(

אלא רק במצוות עשה שעל ידם אדם חי יכול להגיע  א תעשהאין לועג לרש במצוות ל .ד

 .לשלמות. )מהר"ל בתפארת ישראל פ"כ(

 ס"ב: 

  ::הטלת ציצית על המתהטלת ציצית על המת

(. (. אא""יי  בשםבשם  טורטור))  ציציתציצית  צריךצריך  דאיןדאין  אא""ויוי: : הגההגה  ..ציציתציצית  בובו  שיששיש  בטליתבטלית  אלאאלא  המתהמת  אתאת  קובריןקוברין  איןאין

  ..הכנפותהכנפות  מןמן  אחדאחד  כורכיןכורכין  אואו  הציציתהציצית  תחלהתחלה  שפוסליןשפוסלין  אךאך  בציציתבציצית  לקברולקברו  ונהגוונהגו

 .ציצית בלי לקבור יש: א"י בשם א"ורמ א. טור

 משום ציצית בו מטילין הקבורה עד כשנושאים אותו(: ג"סק בפרישה) ל"רש.(, טז) מ"ב. בעה

 .הקבורה קודם ומהסירים אותה ממנו ציצית, להם יש אותו שהרי הסובבים לרש לועג

 ואפילו) שלא ומי, ציצית עם נקבר בציצית וקיים מצוה זו, רגיל שהיה מי: ה"ראבי בשם ז"ג. או

 . לא( באונס

 . : אין קוברין המת אלא בטלית שיש בו ציציתא"ברמ המנהג, ע"שו(, צח) ן"ד. רמב

 אם הוא קיים תרי"ג מצוות מטילים עליו ואם לא אין מטילים עליו. :ר"ת )הובא בב"ח(ה. 

 .חדשרם בכנף אולהסיר ב' כנפות ולק :מרדכי )מו"ק ס' תתס"ג(ו. 

 לקושרם תוך הכנף. :סמ"ק )ס' ל"א(ז. 

 ב"ח: לקשרן זע"ז או לכסות תוך הכנפות.ח. 

 ולהלכה פסק מרן השו"ע כהרמב"ן.

מן  חת: וי"א דא"צ ציצית ונהגו לקברו עם ציצית אך פוסלין אותם או כורכין אבכת והרמ"א

 הכנפות.

 

 ,ברו בציציתולא קיים מצות ציצית אין לקו רגיל בכך היה לאאם  ץ:"יעב שאילת בשםפת"ש )א'( 

 .אין למנוע ממנוו ציצית לו עושים קבורה לצרכי משלו ממון הותיר רק אםלכן  ,מוכרח אך אין זה

 גמ"ח.ו הציבוראמנם אם לא השאיר ממון א"צ לקוברו עם ציצית מממון 

 מתי חו"ל יקומו לעתיד לבא.שגם פת"ש )ב'(: הלכה כאמוראים 

 לשם שנעשתה חדשה בציצית להלבישו , ולכן אפשראין קפידא להלביש טלית חדש :פת"ש )ג'(

 .מצוה לשם שנעשתה בציצית דווקא ולא כך
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 סימן שנ"ב

 ס"א: 

    התכריכים:התכריכים:דין דין 

  ..שבישראלשבישראל  לנשיאלנשיא  אפילואפילו  יקריםיקרים  בתכריכיםבתכריכים  המתהמת  קובריןקוברין  איןאין

 לרכוש צריכים שהיו, לקרוביו קשה לקבורה מביתו המת הוצאת היתה, בראשונהגמ' מו"ק )כז:( 

 מניחים אותו קרוביו שהיו כך כדי עד, ממיתתו יותר להם קשה היתה זו והוצאה, יקרים תכריכים

 כביכול ונהג, גמליאל רבן שבא עד. בכבוד לקוברו כדי רב ממון להוציא יאלצו שלא כדי, ובורחים

 העם כל נהגו, ומאז. פשתן בכלי לקבורה מותו לאחר[ להוציאו ציוה] ויצא בעצמו ראש קלות

 אפילו המת את להוציא עלמא נהוג, והאידנא: פפא רב אמר. פשתן בכלי רק לצאת אחריו

 . בלבד אחד בזוז הנקנה, מקנבוס העשויים, צרדא של בתכריכין

 מעכבין בידו. ,ב"ח: להורות דאם בא עשיר לעשות תכריכין יקרים

 ותבוא ד"מ בשם נמוק"י: העושה תכריכין נאים וחשובים למת מכירין בו שמודה בתחיית המתים

 . ברכה עליו

משום תיקון ) דאין קוברים המת בתכריכים יקרים אפילו לנשיא שבישראל. (ס"א)ופסק השו"ע 

 ש"ך(.. עולםה

 ס"ב: 

  ופשתןופשתן  לבןלבן

  ..לבניםלבנים  בבגדיםבבגדים  לקבורלקבור  נהגונהגו

 . לבוא לעתיד עמו עולה המת עם היורדת כסות :רבי נתן אומר :שמחות )סוף פ"ט(

 שלא בשחורים, ולא אבלים, בין כחתן יהיה שלא בלבנים, לא לקוברו ציוה ינאי' ר.(: קיד) שבת

 .חתנים בין כאבל יהיה

  .האידנא נהגו בלבנים וכן ראוי לעשותד  וכ"כ בטושו"ע: .לבנים בבגדים לקבור נהגו: צה() ן"רמב

 ופסק מרן השו"ע בס"ב דנהגו לקבור בבגדים לבנים.

 בגדי פשתן:

בערוך השלחן )א'( דלעשיר יעשו  "כוכ באר היטב: אין איסור להלבישו בכלי פשתן חשובים.

 לבד הטלית של צמר. ,בפשתן ויש קפידא גדולה לקבור דווקא .פשתן טוב ולעני מפשתן פשוט

 .הפת"ש )ב'( בשם הלבוש: קוברים בבגדי פשתן לבנים

  .וברמב"ם )פ"ד( משמע שגם החוט יהיה של פשתן

 ממין אחד חוט אפילו בו שיהיה שאסור הפשתן בגד במעלת הפליגילקוט ראובני )פר' מקץ( וב

א. אף מי שנפטר בחו"ל הקטיגור נעשה סניגור. ב. תינוק חי אף  :סגולות בבגדי פשתןוה אחר,

 שיש חזקה על אחיו שמתו הוא יחיה.

 

 ס"ג: 

  ואשהואשה  אישאיש

  ..האישהאיש  ומקשרתומקשרת  כורכתכורכת  האשההאשה  אבלאבל  האשה,האשה,  ומקשרומקשר  כורךכורך  אינואינו  האישהאיש

 האשה אבל האשה, את ומקשר כורך ואינוהאיש כורך ומקשר את האיש  :תניא )אבל רבתי י"ב(

 וכן פסק השו"ע. .האיש את ומקשרת כורכת

 . כך כל הרהור ליכא ובאשהש"ך )ב'( דבאיש איכא הרהור 
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 ס"ד:

  במתבמת  הטיפולהטיפול

  במיניבמיני  אותואותו  שמדיחיןשמדיחין  אחראחר  נקביונקביו  ופוקקיןופוקקין. . לחייולחייו  קושריןקושרין  פיו,פיו,  נפתחנפתח  ואםואם. . מתמת  שלשל  עיניועיניו  מעצימיןמעצימין

  טומאהטומאה  מכלמכל  נקינקי  שיהאשיהא, , מקוםמקום  בכלבכל  היטבהיטב  אותואותו  ומדיחיםומדיחים. . וצפרניווצפרניו: : הגההגה  ..שערושערו  וגוזזיןוגוזזין  בשמיםבשמים

  ..((בובו  כלכל))  בעולםבעולם  שחוזרשחוזר  הואהוא  שגלגלשגלגל  בקליפתןבקליפתן  טרופיםטרופים  בביציםבביצים  ראשוראשו  וטחיןוטחין(. (. זאבזאב  בנימיןבנימין))

 אחר נקביו ופוקקין, לחייו קושרין פיו נפתח ואם, מת של עיניו מעצימין(: ה"א פ"ד) ם"רמב

 שערו. וגוזזין בשמים במיני אותו שמדיחין

בבנימין זאב )סימן ר"ד( שיטהרוהו  וכתבמקום.  בכל היטב אותו ומדיחין צפרניו גוזזיןד"מ )ב'( 

  ויקברוהו כמו שהיה מגיע בכל שבת לביהכ"נ.

 השלישית ובפעם, הארץ על המת ולהניח לקבר סמך פעמים' ג לעצור נהגו(: רד) זאב בנימין

 .הדין צידוק אומרים

 .אותו מעמידין אין הדין צידוק בהם שאין ובימים נהגו. וכן(: ג שנח) א"רמ

 אין הדין צידוק בהם שאין ובימים טמאות רוחות סילוק משום הוי(: ד"סק שנח סי' ך"בש) ז"עט

 .טמאות רוחות כ"כ

סמוך לקבורה שלא  טהרול פת"ש )סק"ג( בשם חת"ס: כשהקבורה סמוך למיתה יש להדיח 

מעכבים אותם יום או יומיים יש להדיח סמוך למיתה כדי שלא ויחזור ויתלכלך, אך כשיש הפסק 

תו( ולפרוש עליו סדין, וסמוך לקבורה ינקוהו ויסירו הסדין ילא ירצו להתעסק א )דאל"כ יתנוול

שהתלכלך בינתיים. )ולכאורה היום שיש חדר קירור ולא מתנוול אפשר דמטהרין סמוך 

 לקבורה(.

 

שמוליכין אותו חוץ לעיר כדי שיכירו כ, בקליפתן טרופות בביצים ראשו טחין(: קיד)סי'  בו כל

 .בעולם סובב שגלגל משום ביצים ודווקא, ישראל למתי קדום סימן הוז  שהוא ישראל.

מכוער ש "א כמראה בחמפני ששהתמנה לח"ק רצה לבטל המנהג של ביצים  חדא :פת"ש )ד'(

דהמנהג השתבש דמערבין ביצים עם מים ומזלפין על המת על סמך  כתב המנהג. והפת"ש

 .לבטלו... וזה מכוער ומחוקות הגויים וראוי "וזרקתי"

 שלא כתב ולכן ."א רק בספר מצבת משהכמ"ס )סי' שכ"ז( כתב דלא ראה דבר כזה בחתוהח

 מזה אחד שכל המנהג לבטל כתב א"והחכמ. הביצים וטיחת המת על היין זילוף מנהג לבטל

 פשוטות ידיו שיהיו צריך כי עץ לתוכן ולתת המת ידי לקמוץ המנהג לבטל כ"וכ, המת על מים

 לקיים כתב ס"והחת. [דאפשר לתת העץ לתוך יד המת בלא לכופף אצבעות וכתב מצבת משה]

 . האחרון המנהג

 

 סימן שנ"ג

 ס"א: 

  וכליבה:וכליבה:  כיסויכיסוי

  ענייםעניים  והיווהיו  בצורתבצורת  בשנתבשנת  שמשחיריםשמשחירים  מפנימפני  ענייםעניים  פניפני  ומכסיםומכסים  עשיריםעשירים  פניפני  מגליםמגלים  היוהיו  בראשונהבראשונה

  ..הכלהכל  פניפני  מכסיםמכסים  שיהיושיהיו  התקינוהתקינו. . מתביישיםמתביישים  חייםחיים

 מפני, העניים המתים פני ומכסין, העשירים המתים פני מגלין היו, בראשונה :תניא )מו"ק כז.(

 שיהיו התקינו. מתביישין החיים העניים והיו. בצורת כשהיתה הרעב מפני פניהן מושחרין שהיו

 . עניים של כבודן מפני הכל פני מכסין

 היוצאים עור רצועות עשויה שהיא מיטה, בדרגש העשירים המתים את מוציאין היו, בראשונה

 מחבלים ארוגה מתים שהיא מיטת, בכליבה הוציאו העניים המתים את ואילו, המיטה מעצי
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 מפני בכליבה מתיהם את מוציאין הכל שיהו התקינו. מתביישין החיים העניים והיו. פשוטים

 . עניים של כבודן

 

 רוש,פי ,ערסא דלצא ?טה של מתים. ובגמ' שם )לעיל מיניה( מאי דרגשימ ,כליבה רוש"ח: פיב

מכניס רצועות מן  ,ופי' רש"י סירוגו מתוכו .של עור ודרגש סירוגו מתוכו מיטה סירוגה על גבה

 עכ"ל. .על גבה, העור כפול על העץ ,חורי עצי המטה

 ס"ב: 

  חכםחכם  שלשל  מיטתומיטתו  עלעל  תורהתורה  הנחת ספרהנחת ספר

  חכם.חכם.  שלשל  מיטתומיטתו  עלעל  תורהתורה  ספרספר  מניחיןמניחין  איןאין

 וחסיד ויחיד במקומו אפשר להניח הס"ת בתיבה. עיין ט"ז )א'( דאם נפטר אדם גדול

ספסל משמע בטור לעיל ע"ג אבל לפניו ע"ג קרקע או אסור להניח, ובש"ך )א'( דווקא על מיטתו 

 שד"מ דמותר.סי' 

 ס"ג: 

  ראשונהראשונה  ומטהומטה  פתחפתח

  לשנותולשנותו  ולאולא  ראשונהראשונה  ובמיטהובמיטה. . גגותגגות  דרךדרך  לשלשלולשלשלו  ולאולא  הפתחהפתח  דרךדרך  להוציאולהוציאו  חכםחכם  שלשל  כבודוכבודו

  ..למיטהלמיטה  ממיטהממיטה

. השער( דרך מיטתו יצאה )לא מבבא, פוריא נפיק הוה הונא לא דרב נפשיה נח כי :מו"ק )כה.(

אפשר דמשום שלא לטמאות הדברים המונחים : פרישהגגין )וכתב ה דרך לשלשולי סבור

 - חכם: מיניה גמירנא הא: חסדא רב להו אמר. (בחדרים דרך יציאתו רצה להוציאו דרך גגות

 הרחבה מהמיטה לפוריא )להעבירו מפוריא לאשנויי סבור. פתח דרך מטתו שיוציאו כבודו

 - חכם :מיניה גמרינא הכי: חסדא רב להו אמר. הפתח( דרך שתצא למיטה צרה עליה ששכב

 שכבודו לחכם מנין: רב אמר יהודה רב דאמר. עליה שמת ראשונה במיטה שיוציאוהו כבודו

 עגלה )אותה "חדשה עגלה אל האלהים ארון את וירכיבו" ו( ב )שמואל שנאמר ראשונה, במיטה

 דוד. רש"י(. לעיר אבינדב מבית דוד הביאו עגלה ובאותה בה פלשתים ששיגרוהו

 

 ס"ד: 

  שלושיםשלושים  תוךתוך  מתמת

  אנשיםאנשים  ושניושני  אחתאחת  באשהבאשה  ונקברונקבר. . בארוןבארון  ולאולא  הקברותהקברות  לביתלבית  בחיקבחיק  אותואותו  מוציאיםמוציאים  יוםיום' ' לל  בןבן  תינוקתינוק

  ברכתברכת  עליועליו  אומריםאומרים  ואיןואין  בשורהבשורה  עליועליו  עומדיםעומדים  ואיןואין. . יחודיחוד  משוםמשום  נשיםנשים  ושתיושתי  אחדאחד  באישבאיש  לאלא  אבלאבל

  ..חדשיוחדשיו  לולו  שכלושכלו  לןלן  קיםקים  אםאם  ואפילוואפילו, , אבליםאבלים  ותנחומיותנחומי  אבליםאבלים

 יוצא תינוק" אלא, כגדול בו נוהגים אין, מלידתו יום שלושים כל, תינוק :בגמ' )מו"ק כד. כה.(

 בית אל אותו נושאים אלא, בארון יום שלושים תוך שמת התינוק את נושאים שאין ,והיינו". בחיק

   בחיק.  הקברות

 

 מחוץ הוא הקברות שבית כיון, יחוד מאיסור להמנע צריך, ונשים אנשים מעט לקוברו יוצאים אם

 זה אין שאז, אנשים ושני אחת אשה בנוכחות נקבר הוא ולכן. אחרים אנשים שאין במקום, לעיר

 אף: אומר אבא שאול יחוד. משום אסור זה שדבר. נשים ושתי אחד באיש לא הוא אבל. יחוד

 באבלות טרודים שהם בשעה ליחוד חששו שלא לפי, לקברו מותר נשים ושתי אחד באיש
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וכתב  בקרובים אין חשש יחוד דבעת צרה היצר לא מיתגר.ש  :או"ז )הובא בב"י(וכתב ה ובקבורה.

 לעיר שרי. םעוד דבבית קברות דידן הסמוכי

 

 בגדול שנהגו כמו, הצדדים משני בשורה מהעומדים תנחומים לקבל, בשורה עליו עומדין ואין

 המובאים, ז"והעט י"רש ולדעת אבלים. ותנחומי אבלים ברכת עליו אומרים ואין. הקבורה לאחר

 '.וכו לעמוד יכולים רצו אם(: ד"סק) ך"בש

 

 :מדובר באיזה תינוקונחלקו הראשונים 

. נפל ספק שהוא, חדשיו לו שכלו ידוע כשאין דוקא שזהו, י"רש בשם והתוספותדעת הרי"ץ גיאת 

שלושים הו"ל כלאחר  חדשיו לו שכלו. אך אם קים לן כלל עליו מתאבלים אין באמת זה ובאופן

 .קטן( )ארון דיוצא בדלוסקמא

 נוהגת אבילות שעיקר, בברייתא משמע שהרי. חדשיו לו שכלו כשידוע דוקא מעמיד ן"הרמב אבל

 שנאמרו הדינים כל בו נוהגים אין מקום דמכל יוצא בחיק, בכ"ז עליו שמתאבלים פי על ואף. בו

 . השנים גודל לפי תלויים אלו שדינים, הברייתא בהמשך וכמבואר, גדול בקבורת

 והשו"ע פסק כהרמב"ן.

 

 ס"ה: 

  חודש:חודש:  בב""יי  שלושים, ובןשלושים, ובן  לאחרלאחר

  ושווןושוון  יונתןיונתן  תרגםתרגם( ( כוכו, , ננ  בראשיתבראשית" )" )בארוןבארון  ויישםויישם. ". "ארוןארון  פירושפירוש))  בדלוסקמאבדלוסקמא  יוצאיוצא  גמורותגמורות  יוםיום' ' לל  בןבן

  עליועליו  ועומדיןועומדין(. (. זרועותזרועות  אגפייםאגפיים' ' ופיופי. . רחברחב  נסרנסר  פירושפירוש))  באגפייםבאגפיים  הניטלתהניטלת( ( יי""ננ, , בדלוסקמאבדלוסקמא  יתיהיתיה

  ..אבליםאבלים  ותנחומיותנחומי  אבליםאבלים  ברכתברכת  עליועליו  ואומריםואומרים  בשורהבשורה

  רביםרבים  איןאין  במטהבמטה  יוצאיוצא  ושאינוושאינו, , עליועליו  מצהיביםמצהיבים  רביםרבים  במטהבמטה  היוצאהיוצא  וכלוכל. . במטהבמטה  יוצאיוצא  חודשחודש  בב""יי  בןבן

  חייביםחייבים  רביםרבים  איןאין  לרבים,לרבים,  ניכרניכר  שאינושאינו  וכלוכל, , בובו  מתעסקיןמתעסקין  רביםרבים  לרבים,לרבים,  הניכרהניכר  וכלוכל. . עליועליו  מצהיביםמצהיבים

  ..בובו  להתעסקלהתעסק

 .בחיק יוצא ואינו[, קטן ארון] בדלוסקמא נתון כשהוא יוצא - יום שלשים בן תינוק :בגמ' )שם(

. שלו הכתף על אותה הנושא אחד באדם הניטלת בדלוסקמא אותו מוציאים לא: אומר יהודה רבי

   הארון. של אחר מצד אוחז אחד שכל, שניים ידי על, באגפיים הניטלת בדלוסקמא אלא

 שיהיה צריך שאין, מפרש יוסף והנמוקי. לכבודו, אדם בני בשני לשאתו שצריכים, פירש י"רש

על  בידים הניטל קטן בנסר די אלא, בכתפים לשאתו צריכים שיהיו עד, כך כל גדול הנסר

 זרועותיו.

 פסקו כרש"י.ט"ז )ס"ק ב( הש"ך )סק"ו( והו

 קרוביו את ומנחמים, הקבורה לאחר, ברחבה אבלים ברכת עליו ואומרים. בשורה ועומדים עליו

 . אבלים בתנחומי

 

. במיטה יוצא אינו חודש עשרה שנים בן: אומר עקיבא רבי. במיטה יוצא - חדש עשר שנים בן

 שנתיים בן שהוא או, שנתיים בן שהיה כמו גדולים נראים ואיבריו שנה בן הוא התינוק אם ורק

  במיטה. יוצא הוא אז - שנה כבן נראים ואיבריו שנים

 בי עקיבא:ביאורים בדעת רהביא שני ובב"י 

 שנתיים.בן בריו כיא. מגיל שנתיים תמיד יוצא במיטה ובגיל שנה עד שנתיים תלוי אם א

 שלא מספיק י"ב חודש אלא שנה תמימה )ונפק"מ בשנה מעוברת(. ב.

 

 כת"ק.והשו"ע פסק 
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 ומצטערים( )מרגישים מצהיבין רבים - במטה היוצא תינוק: אומר אלעזר בן שמעון רביתניא 

 .עליו מצהיבין רבים אין - במיטה יוצא שאינו תינוק אבל עליו.

 רבים - החוצה לצאת רגיל היה שכבר, לרבים הניכר תינוק: אומר עזריה בן אלעזר רבי

   עמו. מתעסקים רבים אין - לרבים ניכר אבל אם אינו. ללוותו עמו מתעסקים

 ונחלקו הראשונים האם חולקים או לא.

 דעת הטור דצוויחה והתעסקות תלי זב"ז ונחלקו התנאים מתי רבים צווחים ומתעסקים במת.

 .זה לזהעל התעסקות ומודים  חדדיבר על צויחה וא חדדעת הרמב"ם דלא חולקים אלא א

 

 ופסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ם.

 

 ס"ו: 

  נימולנימול  ולאולא  מתמת

  ..שםשם  לולו  וקוראיןוקוראין  ברכהברכה  בלאבלא  קברוקברו  עלעל  אותואותו  מוהליןמוהלין  שנימול,שנימול,  קודםקודם  שמתשמת  תינוקתינוק

  ס"ז:

  ורובוורובו  ראשוראשו

  ..קייםקיים  ורובוורובו  ראשוראשו  היההיה  כןכן  אםאם  אלאאלא  במטהבמטה  מתמת  מוציאיןמוציאין  איןאין

 רבי יהודה אומר: .תניא )פי"ב אבל רבתי( אין מוציאין המת במיטה אא"כ היה ראשו ורובו קיים

 השדרה והגולגולת הן רובו.

 ופסק כת"ק. פליגימשמע ד ו ,והשמיט את ר"י ומרן השו"ע פסק כת"ק

 אמנם מהטור )שס"ד( משמע דר"י מפרש את ת"ק.

 

 סימן שנ"ד

 ס"א: 

  קודם:קודם:  איזהאיזה  מתיםמתים  שנישני  בהבה  שיששיש  עירעיר

  הראשון,הראשון,  מליניםמלינים  היוהיו  ואםואם. . השניהשני  מוציאיןמוציאין  ככ""ואחואח  הראשוןהראשון  אתאת  מוציאיןמוציאין  מתים,מתים,  שנישני  בהבה  שיששיש  עירעיר

  מוציאיןמוציאין  ואשה,ואשה,  אישאיש  ..חח""תת  מוציאיןמוציאין  הארץ,הארץ,  ועםועם  חח""תת  ..החכםהחכם  מוציאיןמוציאין  ח,ח,""ותות  חכםחכם  ..השניהשני  מוציאיןמוציאין

  ..הניוולהניוול  לביתלבית  שקרובהשקרובה  מפנימפני  האשההאשה

  תנחומיתנחומי  ולאולא  אבליםאבלים  ברכתברכת  עליועליו  אומריםאומרים  ואיןואין  בשורהבשורה  עליועליו  עומדיןעומדין  איןאין  וקברוהו,וקברוהו,  הראשוןהראשון  הוציאוהוציאו

  אתאת  ופוטריםופוטרים  מנחמיםמנחמים  בשורהבשורה  ועומדיםועומדים  באיםבאים  וקברוהו,וקברוהו,  השניהשני  הוציאוהוציאו. . השניהשני  שיוציאושיוציאו  עדעד  אבליםאבלים

  ..הרביםהרבים

  ..שוהשוה  וקילוסןוקילוסן  שוהשוה  כבודםכבודם  היההיה  כןכן  אםאם  אלאאלא  כאחדכאחד  אבליםאבלים  שנישני  מנחמיםמנחמים  ואיןואין

 את מלינים היו כ"אא הראשון את מוציאים -שווים  שניהם. ה"לע שקודם ח"לת קודם חכם

 א"סק ז"ט, כך בשל השני לעכב ואין לצורך כבודואו  וצרכיו קרוביו על ממתינים מ"שבכ) הראשון

 (. ב"סק ך"וש

 

  הראשון: להקדים טעמים כתב שני אברהם בברית(: א"סק) ש"פת
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 שווה חיובם בשבת כשמתו ולפי זהחל חיוב קבורה תחילה על הראשון דהיינו ש , קודם חיובו. א

 חד.. דבמוצ"ש חל חיוב קבורה על שניהם כאש"במוצ

היום שיש חדר קירור דינם ועוד, ש . בשבת ה"ה ולפי זה. קוברים את הראשון כדי שלא יסריח, ב

 .שווה

 

 ילדה בין) לניוול , שקרובהתחילה אותהמוציאין ו לאיש קודמת אשה ץ:"תשב ( בשםפת"ש )ב'

מניקה. או מעוברת או זקנה ובין

  הוצאתםהוצאתם  סדרסדר

 לעכב שלא) ואחר כך, וקוברים השני, וקוברים הראשון מוציאים: ע"טוש, ן"רמב, רבתי אבל

 את ופוטרים ומנחמים( ד"סק ך"ש, כאחד שניהם על) בשורה עומדים( ג"סק ך"ש, השני קבורת

 פעמיים מנחמים, לאו ואם) שווה וקילוסם כבודם כ"אא כאחד מתים שני מנחמים ואין. הרבים

 (.י"ב, כיתות לשתי מתחלקים או

 

 סימן שנ"ה

 

 ס"א: 

  ברחוב:ברחוב:  נשיםנשים  שלשל  מיטהמיטה

  ..((טורטור( )( )האשההאשה  עלעל  עירעיר  בחברבחבר  עוליןעולין  ואיןואין))  ..הכבודהכבוד  מפנימפני  ברחובברחוב  אשהאשה  שלשל  מטהמטה  מניחיןמניחין  איןאין

 להינוול(. שקרובה) הכבוד מפני משנה מו"ק )כז.( אין מניחין מיטה של נשים ברחוב

 )יולדת( חיה של אלא ברחוב אשה מטת מניחים שאין, שנו לא נהרדעי: אמריובגמ' )שם ע"ב( 

. בכבודן לפגם לחשוש שאין, מניחין נשים שאר אבל .זיבה שופעת היא הלידה שמחמת, שמתה

 מרים שם ותמת" דכתיב. להספידן ברחוב מטתם מניחין אין הנשים שאר אפילו: אמר אלעזר רבי

   קבורה. למיתה סמוך להיות צריך נשים שאצל ודרשינן", שם ותקבר

 

 רמב"ן והשו"ע פסקו כר"א.ה ,הרמב"ם ,הרי"ף

  עיר:עיר:  חברחבר

 .האשה על עיר בחבר עולין אין: א"רמ, טור(, יא) רבתי אבל

שכל  העיר את המנהיג לחכם כבוד ואין ,גדול בתורה 'חבר עיר' :( ביארוב"סק) ך"ש(, א"סק) ח"ב

 .אשה אל לעלותוויו יהעיר נוהגין ע"פ צ

 לעשיית רק הכוונה פ"ועכהמתקבץ ע"י גדול הדור,  ציבור או חכם הוא עיר חבר' פי(: א"סק) ז"ט

יוצא וממילא  .עצמה ללוויה ( ולאאלא על אישדלא מתקבצים על אשה ) העיר ברחוב חבורה

 דלהט"ז ת"ח מלווה גם את האשה.
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 סימן שנ"ו

 ס"א:

  והותירו:והותירו:  המתהמת  לצורךלצורך  גבוגבו

. . ליורשיוליורשיו  ינתנוינתנו  המת,המת,  זהזה  לצרכילצרכי  ייחדוייחדו  כשגבוכשגבו  אםאם  והותירו,והותירו,, , לולו  וגבווגבו, , קבורהקבורה  צרכיצרכי  לולו  היההיה  שלאשלא  מתמת

  ..אחריםאחרים  מתיםמתים  צרכיצרכי  מהםמהם  לאו, יעשולאו, יעשו  ואםואם

 מתי לצורך שערכו צדקה ממגבית שנשאר )כסףמותר מתים  :תנןמשנה בשקלים )פ"ב ה"ה( 

 הכסף את אספו )אםמותר המת אחרים.  מתים לצורך בו ישתמשו, מתים( עניים לצורך או מצוה

 .שנשאר מהכסף ליהנות יכולים והיורשים. ליורשיו המותר הרי, פלוני( מת לצורך

 - זה למת גבו. למתים המתים מותר זהו - סתם למתים גבו? כיצדוקתני עלה )סנהדרין מח.( 

 שיבוא עד בהן יגע לא אלא ליורשיו אינו המת מותר: אומר מאיר רבי. ליורשיו המת מותר זהו

 ויעשה יין ממנו יקנה או, קברו על מצבה ממנו יבנה דימוס, כלומר, יעשנו: אומר נתן רבי. אליהו

 . הכסף את עבורו שגבו פלוני אותו של מיטתו לפני[ טוב ריח שידיף] זילוף עמו

 

 משום זה דאין, דברים בשאר בין במעות הדין כך בין :וכתב הרמב"ן בתורת האדם )עמ' צ"ז(

 המת זילות משום אלא או מילתא,דהרי קיי"ל כרבא דהזמנה ל ,לא משום דהמת קנהו הזמנה

 . וכך מפורש בסנהדרין )שם( לדעת רבא.מחיל יורשים וגבי

 

אם נשאר כסף כשגבו למת זה והגבאי רוצה לעשות  :ד סי' רמ"ג(פת"ש )א'( רדב"ז )שם ח"

 ,אם כל בני המשפחה יש להם מצבה הדין עם הגבאישתלוי הדבר  ,מצבה והיורשים לא רוצים

 ואם לאו הדין עם היורשים.

 

אסור בהנאה )ואפשר דפסק  המותר ,אם נשאר מעות כשגבו לצורך המת ז:הד"מ בשם או"

 בסתמא. תמיד לגבות יש . ולכןכר"מ(

 

 

 סימן שנ"ז

 סעיף א': 

  הלנה:הלנה:  איסוראיסור

  שיבואושיבואו  כדיכדי  אואו  מקוננותמקוננות  אואו  ותכריכיןותכריכין  ארוןארון  לולו  להביאלהביא  לכבודולכבודו  הלינוהלינו  כןכן  אםאם  אלאאלא  המתהמת  להליןלהלין  אסוראסור

  ..עיירותעיירות  להשמיעלהשמיע  אואו  קרוביםקרובים

 וכו'. "לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא" :כ"ג(-כתוב בתורה )דברים כ"א, כ"ב

 

 לו להביא כגון לכבודו תעשה. הלינהו בלא עליו עוברכל המלין את המת  :סנהדרין )מו.(בגמ' 

  תלין". לא" משום עליו עובר אינו ותכריכים ארון

 

 ת"ל כי קבור תקברנו. ?מנין למלין מתו דעובר על ל"ת :ובגמ' )שם ע"ב( א"ר יוחנן משום רשב"י

 )שבעניינם דין בית הרוגי רק ולא, המתים כל לרבות, לשון וביאר רש"י שנקט הכתוב בכפל

 (."לא תלין" נאמר
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, להספדו שיבואו העיירות מאנשי עליו"[ שאול וישמע" כמו לאסוף,] לשמע, לכבודו הלינו :ת"ש

 בלא עליו עובר אינו, ותכריכין ארון לו להביא כדי או, עליו שיקוננו מקוננות לו להביא כדי או

 . מת של לכבודו אלא אינו כן העושה שכל לפי. תעשה

והובא ברמב"ן  מלינו.רי זה מנוולו... כדי שיבואו קרוביו ה הז הרי שמחות )פי"א( כל המלין מתו 

 )עמ' ק"א( וברא"ש )סי' מ'(.

 

 וכן לח"מ )פ"ב ה"ז כרש"י(. ,ומשמע מרש"י הנ"ל דעל כל המתים אם מלינו עובר על עשה ול"ת

סובר דעשה דתקברנו ש בשם הרדב"ז  ( כתבגנת ורדים ח"א יו"ד כלל ח' ס' ב שובתאולם בת 

 הוא רק בהרוגי ב"ד.

 

 

 :פת"ש )א'(

א. אין איסור הלנה כשמלינו למקצת הלילה )רדב"ז ח"א שי"א( אולם יש מחמירים )גינת ורדים 

 יו"ד כלל ה' סימן ג'(.

אבל היורש  ,אינו עובר על לא תלין המעכב קבורתו עד שהיורשים יפרעו לו את החוב ל חובב. בע

מחויב לבזבז עד חומש דלא עובר על ל"ת ו ,עוברהרי הוא אם לא משתדל לשלם את החוב 

 בעצמו אלא הו"ל כעובר על עשה.

 ג. אף מי שהיה רשע גמור כל חייו אסור להלינו )שו"ת בשמים ראש ס' ס"ד(

 "א עמ' פ"ז( היקל.אולם גשר החיים )ח ,מג"א מחמיר )בפת"ש א'( - ד. נפלים

חכם רמ"ד  באפו האם בזמננו צריך להלינו בכדי לבדוק אולי הוא עדיין חי. ייםחוח ה. מי שאין בו ר

 :בזמננו יש חיוב להלינו לבדוק –

ועוד דבמס' שמחות )פרק ח'( מובא  ,א. כי הרופאים לא יודעים אם מת עד שיתעכל הבשר

 ,וד ק"ו אם לכבודו מלינים כ"ש על פיקוח נפשוע ,סיפורים על אנשים שהתעוררו אחר שנקברו

ועוד פעם היו קוברים בכוכין והיו יכולים לבדוק ולא היה צורך בהלנה אבל היום שקוברים בקרקע 

 א"א לבדוק לכן יש לחלק.

 אולם החת"ס )של"ח( וחכם יעב"ץ כתבו דיש איסור הלנה גם היום.

כך חז"ל )יומא פה.( דהכל תלוי אם יש לו  וסמכו על "כל אשר רוח חיים באפיו"א. התורה אמרה 

 נשימה או לא לענין אם מחללין עליו את השבת וה"ה לענין הלנה.

 

 ,אסור –הקבר  מחיבוט להצילו לשקיעה )אחר חצות( סמוך ערב שבת עד להלינו :פת"ש )ב'(

 .להצילו מועיל זה אין שבאמת ש"וכ, אסור מציל היה אם גם

מנהג ירושלים דכשמת ביום ו' בבוקר היו משהים אותו עד חצות וכתב בשלחן גבוה )ג'( דראה 

 דאז מתחיל הארת השבת.

 

 בגמ' ב"ק )פב:( בירושלים אסור להלין את המת מאיזה טעם שיהיה.

 

אם הוא חכם אפשר להלינו  ,ורוצים לקוברו דווקא ע"י ישראל ראשוןמי שנפטר בחו"ל ביו"ט 

 "ב, חזו"ע ח"א עמ' שע"ט(ואם לא אסור להלינו )שו"ע או"ח תקכ"ו ס

 

 י ועצמות אין איסור לא תלין )גשר החיים עמ' פ"ז עד ס"ג(.גועל 
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 סעיף ב': 

  מהירה:מהירה:  הוצאההוצאה

אלא אלא   מגונהמגונה  הרי זההרי זה  אמואמו  ועלועל  אביואביו  עלעל  אבלאבל. . משובחמשובח  זהזה  הריהרי  מטתומטתו  להוציאלהוציא  הממהרהממהר  המתים,המתים,  כלכל

  ..מטתומטתו  עלעל  מזלפיםמזלפים  גשמיםגשמים  שהיושהיו  אואו  טובטוב  יוםיום  ערבערב  אואו  שבתשבת  ערבערב  היההיה  כןכן  אםאם

 לעמוד כבודם זה שאין: א"סק ך"וש. טז י"נמוק) משובח זה הרי להוציאם הממהר המתים בכל

: דנראה כמקבל ירוחם' ר . ופירשכבוד הוא למת לקבור אותו מהר משיספידו אותוו, הספד ללא

דנראה כאילו  ,ועוד עליהם הספד, להרבות שיש) מגונה הרי זה ואמו ובאביוגזרת מלך באהבה(, 

 . מזלפים גשמים שהיו או ט"ערב יו או ערב שבת היה כ"אאמהם(  התנתקול  פטרירוצה לה

 דעת ערוך השלחן ובית הלל דעכשיו נהגו למהר גם באו"א. 

 

 גשמים שיש או, הגשם לפני להוציא ורוצה ואפשר שירד גשם מעונן ביום הכוונה 'גשמים': י"ב

 .עיכוב בלי מהר והולך גשמים יורדיםה יהלויב ההליכה שתוך כדי או מוגן מקום ואין

 

 סימן שנ"ח

 סעיף א': 

  המטההמטה  נושאינושאי  פטורפטור

  שלאחריה,שלאחריה,  אותםאותם  ביןבין  המטההמטה  לפנילפני  שהםשהם  אותםאותם  ביןבין  חילופיהן,חילופיהן,  וחילופיוחילופי  וחילופיהןוחילופיהן  המטההמטה  נושאינושאי

  צורךצורך  למיטהלמיטה  שאיןשאין  המת,המת,  אתאת  המלויןהמלוין  ושארושאר  ,,((שמעשמע  מקריאתמקריאת))  פטוריםפטורים  בהםבהם  צורךצורך  שלמטהשלמטה  מאחרמאחר

  ..((בב""עע  סימןסימן  חח""באבא  ועייןועיין))  חייביםחייבים  בהם,בהם,

 למיטה הצריכים -המיטה  אחרי או שלפני חילופיהן וחילופי וחילופיהן המיטה נושאי: ע"טושו

. מתפילה רק פטורים צריכים ושאינם( א"סק ך"ש, במצוה העוסק מדין) ותפילה ש"מק פטורים

 .(סי' עב ח"או' עי)

 :בטעם החילוק בין ק"ש לתפילה

 תפילה מד"ס וק"ש מן התורה. –רש"י 

א בהליכה ופסוק ראשון בקל יוכל לעמוד משא"כ תפילה א"א אלא וק"ש אפשר לקר –ב"ח 

 בעמידה.

 

 סעיף ב': 

  ש:ש:""לקלק  סמוךסמוך  הוצאההוצאה

  שמעשמע  קריאתקריאת  זמןזמן  שיגיעשיגיע  קודםקודם  לקברולקברו  להוציאולהוציאו  שהותשהות  שאיןשאין  כלכל  שש""לקלק  סמוךסמוך  המתהמת  אתאת  מוציאיןמוציאין  איןאין

  לשערלשער  שיוכלושיוכלו  עדעד  מלקברומלקברו  להמתיןלהמתין  וישויש: : לקרות. הגהלקרות. הגה  כדיכדי  מפסיקיןמפסיקין  איןאין  להוציאולהוציאו  התחילוהתחילו  ואםואם

  מקיליןמקילין  וישויש  ערביתערבית  שלשל  שש""לקלק  שחריתשחרית  שלשל  שש""קק  ביןבין  בזהבזה  חילוקחילוק  ואיןואין  הקהלהקהל  רוברוב  התפללוהתפללו  שכברשכבר

  ..((בב""עע  סימןסימן  חח""באבא  מבוארמבואר))  הלילההלילה  כלכל  וזמנהוזמנה  הואילהואיל  ערביתערבית  בשלבשל

 אין מוציאין את המת סמוך לתחילת זמן ק"ש ואם התחילו אין מפסיקין. :גמ' ברכות )יט.( ת"ר

 וכן פסק הרמב"ם )הל' ק"ש פ"ד( דמוציאים גם סמוך להתחלת חיוב ק"ש. . ואדם חשוב מוציאין

 רא"ש השמיטו הדין של אדם חשוב.הרי"ף וה



72 

 

  ::סמוך לק"ש דערביתסמוך לק"ש דערבית

 ערוך השלחן )ב'( קורין שמע וקוברין.דעת ל

 "ב )ע"ב סק"ו( קוברים לפני ק"ש של ערבית.שנמולה

 

 סעיף ג': 

  הכתפים:הכתפים:

  שלשל  סנדלוסנדלו  יפסיקיפסיק  שמאשמא  הסנדלהסנדל  בנעילתבנעילת  אסוריםאסורים  המטההמטה  אתאת  לשאתלשאת  מיוחדיםמיוחדים  כתפיםכתפים  שיששיש  במקוםבמקום

  מהמצוה. מהמצוה.   מתעכבמתעכב  ונמצאונמצא  מהםמהם  אחדאחד

  אחריהםאחריהם  והמטהוהמטה  והקרוביםוהקרובים  הביתהבית  מןמן  ראשוןראשון  יוצאיםיוצאים  שהאבליםשהאבלים  שנהגושנהגו  מקומותמקומות  ישיש: : הגההגה

  כךכך  ואחרואחר  כתפיהםכתפיהם  עלעל  המטההמטה  והקרוביםוהקרובים  האבליםהאבלים  ולוקחיםולוקחים  המטההמטה  עלעל  המתהמת  נותניןנותנין  והרחוקיםוהרחוקים

  קודםקודם  אמותאמות' ' דד  כלכל  אותואותו  מעמידיםמעמידים  לקברותלקברות  המתהמת  עםעם  כשמגיעיםכשמגיעים  אומריםאומרים  ישיש  ..((בובו  כלכל))  העםהעם  שארשאר

  ובימיםובימים  הדין,הדין,  צדוקצדוק  עליועליו  שאומריםשאומרים  קודםקודם  פעמיםפעמים' ' גג' ' בב  להעמידולהעמידו  האידנאהאידנא  נהגונהגו  וכןוכן( ( זז""ובוב  שםשם))  שנקברשנקבר

  ..((לל""מהרימהרי  בשםבשם  ככ""ממ))  אותואותו  להעמידלהעמיד  צריךצריך  איןאין  הדיןהדין  צדוקצדוק  אומריםאומרים  שאיןשאין

 חדהכתפים אסורים בנעילת הסנדל שמא יפסק סנדלו של א :ירושלמי )ברכות פ"ג סוף ה"א(

 מהם ונמצא מתעכב מן המצוה.

 ,לא מסייע אחדואם הם לא נושאים אף  ,נ"ל היינו דוקא בזמנם שהיו ח"ק מיוחד לזה :וכתב הב"י

 אבל היום שכולם מסייעים לית לן בה.

ל מיהדק מותר ואה"נ ונראה דה"ה היום דהסנד דבמנעל דמיהדק מותר. כתב: ובנקודות הכסף

 לא מיהדק אסור.אי 

 ומרן השו"ע פסק כירושלמי הנ"ל.

  

 

 סימן שנ"ט

 ס"א: 

  ההליכה בהלוויה:ההליכה בהלוויה:  סדרסדר

  נשים:נשים:

. . יוצאותיוצאות  המטה,המטה,  לאחרלאחר  לצאתלצאת  שנהגושנהגו  מקוםמקום. . יוצאותיוצאות  המטה,המטה,  לפנילפני  נשיםנשים  לצאתלצאת  שנהגושנהגו  מקוםמקום

  ..לשנותלשנות  ואיןואין, , המטההמטה  לאחרלאחר  אלאאלא  יוצאותיוצאות  שאיןשאין  נהגונהגו  ועכשיוועכשיו

 שנהגו ומקום. המיטה אחר יוצאות - המיטה אחר לצאת נשים שנהגו מקוםתניא בסנהדרין )כ:( 

 .המיטה לפני יוצאות - המיטה לפני לצאת

ומ"ד  ,גרמו מיתה לעולםש  משום ובירושלמי )סנהדרין פ"ב ה"ד( מ"ד נשים הולכות לפני המיטה

 שהאנשים לא יביטו בנשים.על מנת אחר המיטה 

 .המיטה אחר שיוצאות נהגו האידנא: ע"שו

 בכדי ראשונות וחוזרות המיטה אחר שיוצאות המנהג(: א"סק) מ"בדרכ מובא(, תרפד) מרדכי

 חזרה. בדרך עליהן יעברו שלא
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  האבלים:האבלים:

 המטה לפני, הולכים המטה אחר לילך אבלים שנהגו מקום: ן"רמב, טור(, יא ג פסחים) תוספתא

 . הולכים

 .העם שאר בין שהולכין נהגו האידנא(: א"סק) ך"בש מובא(, א"סק) ח"ב

 

 סעיף ב': 

  בבית הקברות:בבית הקברות:  נשיםנשים

  ..המטההמטה  אחראחר  הקברותהקברות  לביתלבית  נשיםנשים  מלצאתמלצאת  למנועלמנוע  ישיש

זוהר )ויקהל קצו.( דיש למנוע מהנשים ללכת לבית הקברות שאם יוצאות ההב"י בשם כתב 

 גורמות רעה לעולם דמלאך המות נמצא בין הנשים ע"ש.

יכולות לצאת אחר המיטה שומשמע  ,השו"ע בס"א דתלוי במנהג איך לצאת הרי כתב ולכאורה

 ובס"ב כותב דיש למנוע וכו'.

  :וי"ל

 .(בית הלל) שיש להקפיד דברי הזוהרציין לובס"ב  ראא. בס"א כתב מדינא דגמ

 אחר ללכת שאמנם מותרות בית הקברות אסור.היכנס ל מותר ס"ב ול  עצמה ויהוב. בס"א בהל

 הקברות )ש"ך(. לבית תגענה לא אך המיטה

 

בכל השנה הנשים לא יכנסו לבית הקברות כי יש קליפות  :זכרון יצחק )פ"א סי"ט( בשם הגר"א

 המתדבקים מאוד.

 

 סימן ש"ס

 ס"א:

  קודם:קודם:  איזהאיזה  ומילהומילה  וכלהוכלה  מתמת

  מקדימיןמקדימין  ולזה,ולזה,  לזהלזה  כדיכדי  בעירבעיר  איןאין  אםאם  וכןוכן. . הכלההכלה  מלפנימלפני  המתהמת  מעביריןמעבירין  בזה,בזה,  זהזה  וכלהוכלה  מתמת  פגעופגעו  אםאם

  אבלאבל  לנחםלנחם  לפניולפניו  וישויש  לחופהלחופה  שנכנסהשנכנסה  אחראחר  אבלאבל  ..המתהמת  קובריםקוברים  כךכך  ואחרואחר  לחופהלחופה  הכלההכלה  ומכניסיןומכניסין

  דבריםדברים  במהבמה  ..חתןחתן  שלשל  למשתהלמשתה  קודםקודם  האבלהאבל  הבראתהבראת  וכןוכן. . קודםקודם  האבלהאבל  תנחומיתנחומי  חתן,חתן,  ולשמחולשמח

    ..קודםקודם  החתןהחתן  משתהמשתה  שניהם,שניהם,  כדיכדי  בידובידו  איןאין  אםאם  אבלאבל. . שניהםשניהם  כדיכדי  ספוקספוק  בידובידו  שיששיש? ? אמוריםאמורים

  וכןוכן. . והמנחמיםוהמנחמים  האבלהאבל  כךכך  ואחרואחר  תחילהתחילה  שושביניושושביניו  עםעם  החתןהחתן  יוצאיוצא  הכנסת,הכנסת,  בביתבבית  ואבלואבל  חתןחתן))

  (.(.דד""פפ  מיימונימיימוני  הגהותהגהות  בשםבשם  יי""בב( )( )האבלהאבל  עםעם  ולאולא  כשירצוכשירצו  החתןהחתן  עםעם  אוכליםאוכלים  שלהםשלהם  הקרואיםהקרואים

  ..קודםקודם  מצוהמצוה  מתמת  מצוה,מצוה,  מתמת  הואהוא  ואםואם. . קודמתקודמת  והמילה, מילהוהמילה, מילה  המתהמת

, מהן לאחת אלא מקום ואין ,פגעו זב"זו, המת ולויית, וכלה חתן כשיש תהלוכת :כתובות )יז.(

 כלה. מלפני אחרת לדרך המת את מעבירין

לענין העברת מת לקבורה וכלה לחופה וכן לענין אם אין כדי לזה וכדי לזה וכן לענין הבראה 

בכל אלו המקרים אם אין אפשרות לעשות שניהם יחד חתן קודם  וניחום אבלים ושמחת חתן.

 ודם.ועוד דכבוד החיים ק ,הו בראה )ישעיה מה, יח(ודלא ת

הואיל ואבל לא אוכל לבד וכן  ,הבראת אבל וניחום אבלים קודם ,אבל אם אפשר לעשות שניהם

 מתים )גמ' כתובות שם(.הלענין ניחום משום דהוי מצוה עם החיים ו
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 אמנם הרמב"ם )פי"ד ה"ח( ס"ל דמתעסק במת לקבורה לפני הכנסת כלה.

 והרמב"ן והטור חולקין וזו השיטה שהבאנו לעיל.

 

 ניחום אבלים קודם. , אזיביקור חולים וניחום אבליםכשיש ם אמנ

)לסימן כלה דוחה אבלות אבל אבלות דוחה חולי ולכן כלה קודם למת אבל מת קודם לביקור 

 .רמב"ם )פי"ד ה"ז( חולים(.

הגהות מיימון )פי"ד  .חתן קודם וכן לענין יציאת מביהכ"נ ולאכילה )אם הם קרובים לאבל וחתן(

 אות ב'(

ועוד שהוא כבוד לחיים  ,מילה קודמת )אא"כ הוא מת מצוה( מפני שזו מצוה לחיים ,ומילה מת

 ואם אבי הבן הוא אונן עיין בסי' שמ"א )ס"ב(. .)פרישה ד'(

 קרובים היו לא קורא המת היה שאם היינו מצוה מת(: א"סק) ז"ט .לכל קודם מצוה מת: ע"טוש

 (.מג נזיר' ותוס' גמ על פי) לו שיענו

 

 סימן שס"א

 ס"א:

  המת:המת:  להלווייתלהלוויית  תורהתורה  ביטולביטול

  כמהכמה  עמועמו  ישיש  אפילואפילו, , שיעורשיעור  לולו  איןאין  לאחריםלאחרים  דמתנידמתני  למאןלמאן  ..המתהמת  להוצאתלהוצאת  תורהתורה  תלמודתלמוד  מבטליןמבטלין

  ישיש  אםאם  לתלמידים,לתלמידים,  שנהשנה  לאלא  ועדייןועדיין  ושנהושנה  שקראשקרא  דהיינודהיינו, , ותניותני  דקרידקרי  למאןלמאן  ..בשבילובשבילו  מתבטלמתבטל  אלפיםאלפים

  צריךצריך  איןאין  עמועמו  שיתעסקשיתעסק  מימי  לולו  שיששיש  כיוןכיון  ותני,ותני,  קריקרי  דלאדלא  למאןלמאן  ..בשבילובשבילו  להתבטללהתבטל  צריךצריך  איןאין  רבוארבוא

  מישראלמישראל  אחדאחד  לךלך  שאיןשאין  מבטליןמבטלין  הסתםהסתם  מןמן  דעכשיודעכשיו  אא""ויוי))  ..עשרהעשרה  שםשם  שיששיש  והואוהוא, , בשבילובשבילו  להתבטללהתבטל

  (.(.גג""סמסמ  בשםבשם  ככ""שכשכ  דכתובותדכתובות  בב""פפ  אא""הריטבהריטב  בשםבשם  יי""בב( )( )במשנהבמשנה  אואו  במקראבמקרא  שאינושאינו  הזההזה  בזמןבזמן

  נהגונהגו  וכןוכן, , ותניותני  קריקרי  דלאדלא  כמאןכמאן  שדינהשדינה  אומריםאומרים  וישויש, , ותניותני  דקרידקרי  כמאןכמאן  שדינהשדינה  אומריםאומרים  ישיש  ואשה,ואשה,

  ..לקולאלקולא  ותינוקותינוק  באשהבאשה

  לצאתלצאת  צריךצריך  ואינוואינו  בתורהבתורה  עוסקעוסק  אלאאלא, , צרכוצרכו  כלכל  עמועמו  שיתעסקשיתעסק  מימי  כשישכשיש  למתלמת  תת""תת  מבטליןמבטלין  ואיןואין

  שלושלו  תורהתורה  תלמודתלמוד  מעשה,מעשה,  שיעשהשיעשה  מימי  שםשם  שיששיש  כיוןכיון  אלאאלא  לאולאו  אםאם  צרכוצרכו  כלכל  עמועמו  ישיש  אםאם  ולראותולראות

  ..כללכלל  מתבטליןמתבטלין  איןאין  רבןרבן  ביתבית  שלשל  ותינוקותותינוקות. . קודםקודם

, אמורים דברים במה. כלה ולהכנסת המת להוצאת תורה תלמוד מבטלין :בגמ' כתובות )יז.( ת"ר

 איני בר שמואל רב אמר? צרכו כל וכמה .מבטלין אין צרכו כל עמו יש אבל צרכו כל עמו כשאין

 שיבואו המכריזים כרוזים] שיפורי אלפי ושיתא, גברי[ אלף עשר שנים] אלפי תריסר דרב: משמיה

 עולא. שיפורי אלפי שיתא ומתוכם, גברי[ אלף עשר שלושה] אלפי תליסר, לה ואמרי[. לכבדו

 יוחנן רבי ואיתימא ששת רב[. הקבר] סיכרא ועד[ העיר משער] מאבולא גברי דחייצי כגון: אמר

 והני. רבוא בששים נטילתה אף רבוא בששים נתינתה מה, כנתינתה, התורה של נטילתה: אמר

 שיעורא. ליה לית, לאחרים דמתני למאן אבל, ותני דקרי למאן מילי

 תני: למד ולא לימד. .לימד אחרים :מתני - דעת רש"י )פ"ב דכתובות(

 תני: לא שימש ואף אם לימד אחרים. .מתני: שימש ת"ח -( דעת הטור )כאן

 

נחלקו הראשונים האם מבטלים דווקא על מת מצוה או גם על שאר מתים, )ומובאים בתוס' 

 כתובות יז. ד"ה להוצאת(.

 

חובה או רשות, )רא"ש פ"ב דכתובות( והביאו הב"י דזה חובה  פירושוועוד נחלקו האם מבטלין 

 מובא בנימוק"י )כתובות ה: ד"ה ודאמרינן(. .וי"א דהוי רשות
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דאז חייבים  :כתב הט"ז )א'( .ת כרימוןוועל מה שכתב הרמ"א דהאידנא מסתמא כולם מלאים מצו

 כת אבל רב הלומד עם תלמידיו א"צ לבטל בשביל זה.לבדוק שמא אין לו מספיק וחייבים לל 

 והשו"ע חולק ע"ז וס"ל דמסתמא לא אומרים דקרא או שנה ולכן אם יש ח"ק לא בודקין.

 

 .כלל מתבטלין אין רבן בית של תינוקות: ע"שו(, ט יד אבל) מ"הגה(, תתפט) מרדכי(, סא) ש"רא

 שכתב ז"כעט ודלא, המקדש לבניין אפילו מתבטלין שאינן משום כתב שזה הטור(: ו"סק) ך"ש

רק לת"ח חשוב או גביר  רבן בית של תינוקותמבטלין  והיום. בקבורה מתעסקין שאין שמשום

 )חזו"ע ח"א עמ' ש"ז גשר החיים ח"א פ"ד(.מלבטלם למעט ככל האפשר יש שתומך בתורה ו

 

יה שאז יואה את הלורבוא שאין לבטל כלל אא"כ ר שישיםהמנהגים בימינו בענין לויה שאין 

 .חוץ מלוית ת"ח שיש ללוותו כראוי מפני כבוד התורה ,מלווה ד"א ומחכה עד שיתכסה המת

וגם האשכנזים הקילו היום בזה דהיום ל"ע יש הרבה מתים בכל יום  זכרון יצחק )פי"א סי"א(.

 ותורה מה תהא עליה )שו"ת מנחת אלעזר ח"א ס' כ"ו(.

 

 סעיף ב': 

  וחבורות:וחבורות:  מלאכהמלאכה

  לקברולקברו  שמוטלשמוטל  זמןזמן  כלכל  אבלאבל. . הוצאתוהוצאתו  בשעתבשעת  ללוותוללוותו? ? תורהתורה  תלמודתלמוד  שמבטליןשמבטלין  אמוריםאמורים  דבריםדברים  במהבמה

  שאינהשאינה  אותהאותה  --יומה יומה   מתעסקתמתעסקת  אחתאחת  שכלשכל  בעירבעיר  חבורותחבורות  ישיש  אםאם  אלאאלא. . תת""תת  בשבילובשבילו  מבטליןמבטלין  איןאין

  ובאיםובאים  מלאכותמלאכות  שארשאר  מכלמכל  מבטליןמבטלין  הוצאההוצאה  ובשעתובשעת  ..מלאכותמלאכות  בשארבשאר  ביןבין  בלימודבלימוד  ביןבין  מותרתמותרת  יומהיומה

  בשארבשאר  אבלאבל  תת""תת  בביטולבביטול  אלאאלא  ותניותני  קריקרי  לאלא  ביןבין  מפלגינןמפלגינן  דלאדלא, , ותניותני  קריקרי  לאלא  איאי  אפילואפילו, , ללוותוללוותו

  ..ללוותוללוותו  ובאיםובאים  בטליםבטלים  הכלהכל  ותני,ותני,  קריקרי  לאלא  איאי  אפילואפילו  מלאכות,מלאכות,

  אבלאבל. . שיקברשיקבר  עדעד  בובו  ולהתעסקולהתעסק  להתבטללהתבטל  צריכיםצריכים  מלאכותמלאכות  בעליבעלי  כלכל  בעיר,בעיר,  חבורותחבורות  איןאין  ואםואם

  ..כדאמרןכדאמרן  הוצאתוהוצאתו  בשעתבשעת  אלאאלא  להתבטללהתבטל  צריכיםצריכים  איןאין  תורהתורה  מתלמודמתלמוד

 א"בנ לשאר מותר, בו המתעסקת חבורה ויש, לקברו שמוטל בזמן: ע"טוש(, ו ב כתובות) ש"רא

 קרי דלא למאן אפילו הרשות ממלאכת בטלין המת הוצאת ובשעת. מלאכה ולעשות ללמוד

 .ת"ת מבטלין ואין בו להתעסק מלאכה בעלי על מוטל, חבורות אין ואם. ותני

 

 יכולים לא מתים לקבור (שיש להם חזקה) שהחזיקו שאנשים כתב א"המג(: א"סק) ש"פת

 לחבורה ליתן צריך [ח"ק] ממונה חבורה שיש במקום אך, לקבור שרוצים באחריםלעכב ו למחות

 החבורה תוך להיות שרוצה במי : שדווקאהסביר את המג"א כךל  כתב( שכט) ס"והחת. כמנהגם

 רוצים הם אם אךבאופן עצמאי,  לחבורה חוץ לקבור שרוצים במי למחות אפשר אך, למחות א"א

 או) זו בחבורה דווקא שיקברו עיר בחבר תיקנו כ"אא, רשאים בזול לקבור רוצים ואחרים שכר

 . לשכר קיצבה שיש ודווקא(, החבורה מתוך במת

 שאדם שראוי הגמרא על מבוסס קטן בסכום הקבר חלקת למכור שהמנהג ס"החת כתב ועוד

 ממי רב כסף ליטול לגבאים מותר וכן, לאורחים חלקה להקצות המנהג מיוסד וכן, בחלקו ייקבר

 ליד זר לקבור מוכנים כיצד תמה אך) צדיקים ליד כגון מסוים וחשוב במקום להיקבר שרוצה

 (.ה סעיף שסב' סי לקמן' עי, כסף בצע עבור צדיק
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 סעיף ג': 

  המת:המת:  אתאת  הרואההרואה

  ..אמותאמות  ארבעארבע  ילוונוילוונו  ולפחותולפחות. . הואהוא  נידוינידוי  וברובר" " לרשלרש  לועגלועג""  משוםמשום  עוברעובר  מלוהומלוהו  ואינוואינו  המתהמת  אתאת  הרואההרואה

  :והו עובר משום לועג לרשועל מה נאמר הרואה את המת ולא מל

 דעת הטור )שמ"ג( כשמלוים את המת לקבורה.א. 

דעת רבינו יונה )ברכות י"א. ד"ה כל הרואה( כשנושאין את המת ואף על פי שאינו בדרך ב. 

 לקבורה.

 

 )רא"ש ברכות פ"ג ס' ח'( ' אמותליווי הוא דשיעור 

 

 סעיף ד': 

  המת:המת:  מפנימפני  קימהקימה

  ..מפניומפניו  לעמודלעמוד  צריךצריך  המתהמת  אתאת  ללוותללוות  צריךצריך  שאינושאינו  במקוםבמקום  אפילואפילו

ירושלמי )ביכורים פ"ג ה"ג( אמר רבי יוסי אילין דקיימי מקמי מיתא לא קיימי אלא מקמי אילין 

 דגמלין ליה חסד.

 לו כ"צ( מ"מ יש לעמוד מפניהם.אף במקום שא"צ ללוות המת )כגון שיש  :הרי"ץ גיאת כתב

וביאר הט"ז )ב'( הכוונה לעמוד בפני המלווים שהם גומלי חסדים ומכאן שכל מצוה שאדם עושה 

 .נפק"מ כשהעוסקים הם גוייםו .אם המת הוא ת"ח צריך לעמוד מפניואמנם  יש לעמוד מפניו.

 .(ז"הט ראיית את דחההנקודות הכסף  וכן. )ז"הט על חלק אליהו וביד פת"ש )ג'(.

 סעיף ה': 

  העובר:העובר:  ליווי ארוןליווי ארון

  ..המת הוצאת בשעת כמו ללוותו צריכין קיימת, שלדו אם למקום, ממקום העובר ארון

 אבלים ברכת עליו ואומרים, בשורה עליו עומדים - למקום ממקום העובר ארון :ה.(כמו"ק )

 אם שלדו קיימת צריכים ללוותו כמו בשעת הוצאת המת. ודווקא אבלים. ותנחומי

 

 סימן שס"ב

 סעיף א': 

  ובקרקעובקרקע  בארוןבארון  קבורהקבורה

  בקרקעבקרקע  וקברווקברו  בארוןבארון  נתנונתנו  ואםואם. . המתהמת  אתאת  מליןמלין  משוםמשום  עוברעובר  בקרקעבקרקע  קברוקברו  ולאולא  בארוןבארון  מתומתו  הנותןהנותן

  ..לארץלארץ  בחוצהבחוצה  אפילואפילו  ממשממש  בקרקעבקרקע  לקברולקברו  יפהיפה  מקוםמקום  ומכלומכל, , עליועליו  עוברעובר  אינואינו

 שאדם מנין התורה מן לקבורה רמז: יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר :גמ' סנהדרין )מו:(

 ".תקברנו קבר כי" לומר תלמוד? מתו את לקבור חייב

 בא ד'תקברנו' והייתור, בארון שישימנו שדי אומרים היינו לבד" קבור"והלחמוד הוא שמתיבת 

 היינו לבד" קבור"שמ ן"הר כתב וכן. האדם( בתורת ן")רמב. דוקא בארץ לקוברו שצריך ללמד
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", העץ על נבלתו תלין לא" שנאמר כמו הרואין פני מכנגד המת את שיעביר שדי אומרים

 בקרקע. קבורה שצריך לומדים אנו" תקברנו"ומ

 לקבור עדיף אך יצא בקרקע בארון והקובר, כמלין הוי לקרקע מחוץ בארון הקובר(: קיז) ן"רמב

 (.ג ט כלאים בירושלמי רבי צוואת על פי) ל"בחו אפילו, ממש בקרקע

אבל אם נוקבים את הארון  דארון המניחו בקרקע בלא קבורה עובר עליו בלא תלין.כתב ובב"י 

 או אחר עיכול הבשר שרי.

 פיו על חרסית שהנחת כתב הפרישה. שלמים: א בארונות כהנים קוברים היום(: א"סק) ך"ש

 .בצד כלשהו נקב יהיה שלא א"א. ב. עפר במקום הוי ועיניו

  איבריםאיברים

, הדין מעיקר אינו איברים לקבור והמנהג: א"צ לקבור אבר מן החי י"שבו בשם( א"סק) ש"פת

 לו שכרתו האיבר לשמור יכול סכנה משום , והחוששיחד לו מקום מפני הטומאהיל ישאבל 

 .כהנים בו ייכנסו שלא בחדר

 והאגרות משה )יו"ד ח"א סי' רל"א( מצריך קבורה.

  הקבורההקבורה  כיווןכיוון

כנגד הפתח  בית הקברות לשער המת כשרגלי לקבור נהגו(: שלב) ס"חת בשם( ב"סק) ש"פת

 מאירופה הדרכים שאלו למערב או לדרום יהיו שרגליו וכן, המתים בתחיית וייצא שיקום לסמל

 .אינו לעיכובא כל זהאמנם  ישראל. לארץ

 

 סעיף ב': 

  ..ישןישן  שהואשהוא  כאדםכאדם  למעלהלמעלה  ופניוופניו  גביוגביו  עלעל  המתהמת  נותניןנותנין

  והכיסויוהכיסוי  הקבורההקבורה  צורתצורת

 "ה עמ' קט"ו( נותנים המת על גבו ופניו למעלה כאדם שהוא ישן. והרמב"ן כתב )ת

  הכיסויהכיסוי  דרךדרך

 נותנים ולכן ולחות חום יש ובבבל, המת על עפר נותנים אין ולכן ויובש קור יש י"בא: נטרונאי רב

 קודם שיתעכל) העפר שאר ונותנים בלוח מכסין ואחר כך טפח בעובי כולו על יבש עפר

 (.ב"סק ח"ב, רימה שתאכלנו

 .עץ של בארון לקבור להם ויש, עליו והאבנים העפר מחזירין(: ד ד,) ם"רמב

 .גופו על עפר שום להטיל ולא בדף הארון לכסות נוהגים(: ב"סק) ך"בש מובא, ז"עט

 סעיף ג': 

  מתיםמתים  ביןבין  הפסקהפסק

  בצדבצד  המתהמת  ולאולא. . ביניהםביניהם  מפסיקמפסיק  הקברהקבר  דופןדופן  היההיה  כןכן  אםאם  אלאאלא  זהזה  בצדבצד  זהזה  מתיםמתים' ' בב  קובריםקוברים  איןאין

  בןבן  ועםועם  קטןקטן  בנהבנה  עםעם  והאשהוהאשה  קטנהקטנה  בתובתו  עםעם  האישהאיש  נקברנקבר  אבלאבל. . המתהמת  בצדבצד  עצמותעצמות  ולאולא  עצמותעצמות

  ..במותובמותו  עמועמו  נקברנקבר  בחייובחייו  עמועמו  שישןשישן  כלכל  הכללהכלל  זהזה. . קטןקטן  בנהבנה

)וה"ה ביניהם מתים זה בצד זה אא"כ מפסיק דופן של עפר  שניאין קוברים  :אבל רבתי )פי"ג(

זה הכלל כל הישן  :רבי"א רשב"ג אומר הכל לפי הסלע.. על פי פת"ש שס"ח ס"ק ד'( .עצמות

 והלכה כרבי יהודה. .עמו בחייו נקבר עמו במותו

ם ֵא ה אב מותר לישון עם בנו הגדול וכןהאבל גדולים אף ש  .הש"ך )ג'( כותב: כ"ז דווקא בקטנים

 מ"מ אסור לקוברם יחד. ,עם בתה
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 :מה הדין כשא"א לקוברם בהפסק אמה

 .פשראי דעת הב"ח דאין קוברים ביחד אף כשא

 וכן מובא בפת"ש )ג'( .דעת הש"ך )ב'( דכשא"א לקבור בהפסקה קוברים ביחד

 ארץ לנו ניתנה לא כי, כדין שלא זה ג"ע וזה זה ליד זה לקבור נהגו: י"שבו בשם( ג"סק) ש"פת

 .ידיים רחבת

 סעיף ד': 

  זהזה  עלעל  זהזה  ארונותארונות

  טפחים,טפחים,  ששהששה  עפרעפר  ביניהםביניהם  ישיש  ואםואם. . שיפנהשיפנה  העליוןהעליון  כופיןכופין  נתן,נתן,  ואםואם. . זהזה  עלעל  זהזה  ארונותארונות' ' בב  נותניןנותנין  איןאין

  ..מותרמותר

 טפחים. ' ו בהפסק אלא זה על זה ארונות נותנים אין: ע"טוש(, יג) רבתי אבל

א"נ ג"ט עפר  ,דאולי הכוונה ג"ט לכ"א . ובחי' הגהות )ג'( מסבירבג' טפחים כתב: די ן"והרמב

 וג"ט אויר.

 .העליון את מפנים נתנו ואם

 .בקראקא כגון, אחרת אפשר שאי במקום גם ה"וה(: ד"סק) ח"ב

 .שרי אחר בעניין אפשר כשאי(: ד"סק) ך"ש

 

 סעיף ה': 

  ובינוניובינוני  וכשרוכשר  צדיקצדיק  קובריןקוברין  איןאין  וכןוכן. . קלקל  רשערשע  אצלאצל  חמורחמור  רשערשע  אפילואפילו. . צדיקצדיק  אצלאצל  רשערשע  קובריןקוברין  איןאין

  ..((יי""בב( )( )גמורגמור  צדיקצדיק  אצלאצל  תשובהתשובה  בעלבעל  קובריםקוברים  אבלאבל))  ..מופלגמופלג  חסידחסיד  אצלאצל

  וצדיקיםוצדיקים  רשעיםרשעים

 רשע אצל חמור רשע ואפילו, צדיק אצל רשע קוברים אין: ע"טוש(, קיח) ן"רמב.(, מז) סנהדרין

 .גמור חסיד אצל צדיק או קל

, בטלו לא דין בית שמיתות שאמרינן אף, רוצח י"ע נהרג(: שלג) ס"חת בשם( ד"סק) ש"פת

 .אבותיו אצל בכבוד יקברוהו

  תשובהתשובה  בעלבעל

 .גמור צדיק אצל תשובה בעל קוברים: א"רמ(, תכב אבלות) ז"או

 .חסיד אצל לא אבל(: ו"סק) ך"בש מובא(, ה"סק) ח"ב

 סעיף ו': 

 ונאיםשש

  ..יחדיחד  לקוברםלקוברם  איןאין  לזהלזה  זהזה  שונאיםשונאים  שהיושהיו  שניםשנים

 לקוברם אין לזה זה שונאים שהיו שנים: ע"שו(, א צוואה) חסידים ספר בשם( א כח) ירוחם' ר

 .יחד
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 סימן שס"ג

 סעיף א': 

  קבריםקברים  פינויפינוי

  מבזוימבזוי  ולאולא, , בזויבזוי  לקברלקבר  בזויבזוי  מקברמקבר  ולאולא, , מכובדמכובד  לקברלקבר  מכובדמכובד  מקברמקבר  לאלא; ; והעצמותוהעצמות  המתהמת  מפניןמפנין  איןאין

  לאדםלאדם  שערבשערב, , מותרמותר  לבזוילבזוי  ממכובדממכובד  אפילואפילו  שלו,שלו,  ובתוךובתוך. . לבזוילבזוי  ממכובדממכובד  לומרלומר  צריךצריך  ואיןואין, , למכובדלמכובד

  לפנותולפנותו  מנתמנת  עלעל  שםשם  נתנוהונתנוהו  ואםואם  ..מותרמותר  ישראלישראל  בארץבארץ  לקוברולקוברו  כדיכדי  וכןוכן. . אבותיואבותיו  אצלאצל  נחנח  שיהאשיהא

  שיכנסושיכנסו  אואו  כוכביםכוכבים  עובדיעובדי  יוציאוהויוציאוהו  שמאשמא  לחושלחוש  שיששיש, , הקברהקבר  בזהבזה  משתמרמשתמר  אינואינו  ואםואם. . עניןענין  בכלבכל  מותרמותר

  למנהגלמנהג  וישויש( ( זז""אא))  בקבר.בקבר.  יי""אא  מעפרמעפר  לתתלתת  נוהגיןנוהגין  ישיש))לפנותו. לפנותו.   מצוהמצוה  הנמצא,הנמצא,  קברקבר  שהואשהוא  אואו  מיםמים  בובו

  ..((ויחיויחי' ' פפ  תנחומאתנחומא  מדרשמדרש( )( )שיסמוכושיסמוכו  מהמה  עלעל  זהזה

 קשה דבלבול) מכובד לקבר בזוי מקבר אפילו קבר מפנים אין: ע"טוש)מו"ק פ"ב ה"ד(,  ירושלמי

 אצל לשכב לאדם שנוח) לבזוי ממכובד אפילו מפנים לשלו שלו ומשאינו(. קיד בו כל למת.

 (.אבותיו

 .אחר כבוד משום ולא זה כבוד משום דווקא(: ב"סק) ך"בש מובא, י"ב

 .מותר לפנותו מ"ע כשנתנוהו או י"לא ל"מחו: ע"טוש:(, רכט א כח) ירוחם' ר

 בקבר או גויים או ממים בקברו משתמר כשאינו: ע"שו(, תכ אבלות) ז"או בשם( לט) א"הגה

 .אחר לקבר לפנותו מצווה, הנמצא

 (.ויחי תנחומא) שיסמוכו מה על להם ויש בקבר י"א מעפר לתת נוהגין יש: א"רמ(, תיט) ז"או

 

 :האופנים שמותר לפנות את המת מקברולסיכום, 

 א. לקברו בקברי אבותיו.

 ב. לקברו בא"י.

בבית הקברות הנוכחי כגון שיש חשש שהגויים יוציאוהו או יתמלא מים, הגהות ג. כשיש בזיון 

 אשרי )מו"ק ל"ט(.

 לפנותו מותר, נפל שם וקבר איש בא ואחר כך לאשה חלקה שמכרו )מעשה ד. קבר הנמצא.

 י(."ברכ בשם( ג"סק) ש"פת .הנמצא קבר דהוי

 ה. אם לכתחילה קברוהו ע"מ לפנותו.

גם אם גילה דעתו בפירוש  .עכו"ם מותר לפנותו לקבר ישראל. פת"ש )א'(מי שנקבר בקבר ו. 

 בפירושאבל אם ציוה  בא"י,לקברו להעלותו ויכולים  י"לא מתים להעלות ראוי שאין וסבר בחייו

 שלא יקברו אותו בא"י אין לקוברו בא"י. פת"ש )ב'(.

 .'(ג) ש"פת .לפנותו אפשר שלו שאינו בקבר קברו ז. אם

 

 :שנה לא מפנים אם יוכלו להוציא העצמות בזמנומאה  ו אותו בעודקבר שיפנ

 א. דאולי יקנו את בית הקברות לעולם.

 היה תחיית המתים. תב. אולי 

 אולם המתים שמכאן ואילך אין לקברם שם.

 :שנים מצוה לפנות ששוקבר שהוא ל

 א. לקברי אבותיו.

 ב. הו"ל קבור בקבר שאינו שלו.

 

 עיף ב': ס

  אואו: : הגההגה  ..לארץלארץ  לארץלארץ  מחוצהמחוצה  כןכן  אםאם  אלאאלא( ( אחרתאחרת))  לעירלעיר  קברותקברות  בהבה  שיששיש  מעירמעיר  מתמת  מוליכיןמוליכין  איןאין

  אואו  למקוםלמקום  ממקוםממקום  להוליכולהוליכו  צוהצוה  ואםואם(. (. זז""באבא  משמעמשמע  כןכן))  אבותיואבותיו  קברותקברות  למקוםלמקום  אותואותו  שמוליכיןשמוליכין
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  לעכללעכל  כדיכדי  עליועליו  סידסיד  ליתןליתן  ומותרומותר(. (. שםשם  זז""גג))  לולו  שומעיןשומעין  ----  הקברותהקברות  בביתבבית  ולאולא  בביתובביתו  לקברולקברו  שצוהשצוה

  ..((טט""שסשס  סימןסימן  אא""רשברשב))  צוהצוה  אשראשר  למקוםלמקום  ולהוליכוולהוליכו  מהרמהר  הבשרהבשר

  וניתוחווניתוחו  מתמת  הולכתהולכת

 .י"לא ל"מחו אלא, אחרת לעיר קברות בה שיש מעיר מת מוליכין אין: ע"שו(, תיט) ז"או

 להיקבר רוצה אם וכן, בקשתו פי על למקום ממקום או אבותיו למקום או(: שם ז"או על פי) א"רמ

 .לו שומעין בביתו

 .העיר באותה הקבורים המתים כבוד משום הוא לאיסור הטעם(: ד"סק) ך"ש

 משום הוא הטעם אלא, ציוויו מועיל היה לא לפי זה)חו"מ ס' ט'(: יוסף  זכרון בשם( ד"סק) ש"פת

 השני.פת"ש כטעם הוהכריע  .משום שמא יסריח המת וא המת ובזיון צער

  סידסיד

, במקומו וקברוהו התאפשר ולא אבותיו אל שיישאוהו שביקש מת(: שסט' י)שו"ת ח"א ס א"רשב

 . וכן פסק הרמ"א.אבותיו למקום להעבירו שיוכלו כדיהבשר  עיכול למהר סיד עליו לשים מותר

. וכן ביער לקוברו מאשר( הֶדֶבר בזמן) מת על סיד לשפוך שעדיף כתב י"השבו(: ה"סק) ש"פת

קוברים ביער  אם הממשלה החליטה שצריכים לשים סיד על המת כדי לקוברו בעיר ואם לאו

 ביער הוי קבורת חמורים דאין שם שמירה ואפשר שהכלבים יסחבוהו. ש  , מפניאפשר לשים סיד

. ה"הקב של פעולותיו נגד להתחכם דאין סיד עליו לשפוך סתם לצוות שאין כתב אבל הר בספר

 .המת ציוה לתת סיד על קברו א"כא

 

 וכפר אדמתו עמו. פת"ש )ה'(.המנהג להדר אחר עפר א"י לפזר על גוף המת, דכתיב 

  מתיםמתים  ניתוחיניתוחי

 מחלה באותה חולה לפנינו יש אם רק ממנו ללמוד מת לנתח שמותר' כ י"הנוב(: ה"סק) ש"פת

( שלו) ס"החת' כ ז"וכעיואם לאו אסור.  ,יביא תועלת והצלת נפשות שעל ידי זה לו להועיל שנוכל

 כלל נ"פיקו בזה דאיןללימוד רפואה  המוות לאחר גופו לנתח לרופאיםלמכור גופו  שאין והוסיף

 דמת אסור בהנאה וגם גורם לניוול המת.

 סעיף ג': 

  עצמותעצמות  ליקוטליקוט

  לצורךלצורך  אואו  אחראחר  מתמת  שםשם  לקבורלקבור  זהזה  לצדלצד  הקברהקבר  מתוךמתוך  ולאולא  הארוןהארון  מתוךמתוך  לאלא  עצמותעצמות  מלקטיןמלקטין  איןאין

  ..המקוםהמקום

 לצד הקברולא מתוך  הארון מתוךלא  עצמות מלקטין אין: ע"טוש(, קכ האדם בתורת) האי רב

 נאמר "אל תסג גבול עולם". ועל זה. המקום לצורך או אחר מת שם לקבור זה

 סעיף ד': 

  זמניתזמנית  קבורהקבורה

  תהיליםתהילים" )" )יקומויקומו  בלבל  במהמורותבמהמורות""  כמוכמו  עמוקות,עמוקות,  בשוחותבשוחות  פירוש,פירוש,))  במהמורותבמהמורות  לקבורלקבור  שנוהגיןשנוהגין  מקוםמקום

  ..מותרמותר  בארון,בארון,  אותןאותן  וקובריןוקוברין  העצמותהעצמות  מלקטיןמלקטין  כךכך  ואחרואחר  הבשרהבשר  שיתעכלשיתעכל  עדעד  ארוןארון  בלאבלא(( (( יאיא, , קמקמ

ואחר  הבשר שיתעכל עד ארון בלא במהמורות לקבור מותר: הירושלמי על פי( קכ) ן"כתב הרמב

 .בארון וקוברין העצמות מלקטין כך
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 סעיף ה': 

  בהנאהבהנאה  אסוראסור  ארוןארון

  ..ישרףישרף  עץעץ  ושלושל, , ישברישבר  חרסחרס  ושלושל  אבןאבן  שלשל  הואהוא  אםאם; ; בהנאהבהנאה  אסוראסור  שפינוהו,שפינוהו,  ארוןארון

כל מה שנקבר ש , המת עם שנקבר דבר מדין) בהנאה אסור שפינוהו ארון: ע"טוש(, יג) רבתי אבל

 .תישרף עץ ושל תישבר חרס ושל אבן של .(ה"סק ך". שעם המת אסור בהנאה

 לבית מהפונדק המת בו שהעבירו ארון בהנאה התיר מאהבה תשובה ת"בשו(: ו"סק) ש"פת

כשהיה ראוי , דהאיסור דצר ביה ואזמיניה היינו דווקא מדי קטן היה כי החליפוהו ואחר כך ישראל

בכלל צר הוא . ד בהנאה ואסר עליו חלק אבל הר ובספר. אחר מת בו לשים שהתיר ש"וכ לדבר.

 .היביה ואזמנ

 סעיף ו': 

  וחרסיםוחרסים  נסריםנסרים

  ..ממקומםממקומם  יזיזםיזיזם  לאלא  הקברותהקברות  בביתבבית  נסריםנסרים  המוצאהמוצא

 מארון הם שמא. )ממקומם יזיזם לא הקברות בבית נסרים המוצא: ע"טוש(, יג) רבתי אבל

 .(י"ב, שפינוהו

 .בחרסים ה"ה(: ה"סק) ז"בט מובא(, י"סק) פרישה

 

 סעיף ז': 

  קברקבר  פתיחתפתיחת

  אםאם  לבדוקלבדוק  כדיכדי  לפותחולפותחו  היורשיםהיורשים  עורריםעוררים  אםאם  אפילואפילו  הגוללהגולל  שנסתםשנסתם  אחראחר  הקברהקבר  לפתוחלפתוח  אסוראסור

  ..שערותשערות  שתישתי  הביאהביא

 שנסתם אחר הקבר את לפתוח אסור: ע"שו:(, רכט א כח) ירוחם' רפ"ד הי"ב(. )במס' שמחות 

 רוצים היורשים ואפילו אם ז(. ש"פת) הדין חרדת משום או.( קנד ב"ב) ניוול המת, משום הגולל

 ב"ב' עי, ו"סק ז"ט, בחייו שמכר דברים לעניין מ"ונפק) שערות שתי הביא אם לבדוק כדי לפותחו

 (.מתנה חשובות שנתן המתנות אם ולדעת .קנה

  למתלמת  תכריכיםתכריכים  להלבישלהלביש  כששכחוכששכחו

 לפתוח שמותר התכריכים באחד להלבישם ששכחו מתים על כתב ממיץ ג"מהר(: ז"סק) ש"פת

למעלה  הגדול קבר לפתוח ואין הדין, חרדת דליכא ולהלבישו( מעשרים פחות בן) הקטן קבר

ים ידעת הר' דוד אופנהכן ו מ"בכ לפתוח אסר יאיר והחוות. יחזקאל הכנסת הסכים וכן, 22מגיל 

 פת"ש )ז'(. .תמיד אסור משום ניוול המתש 

  אשתואשתו  אתאת  להתירלהתיר  בשבילבשביל  המתהמת  קברקבר  לפתוחלפתוח

 אשתו את להתיר בשביל המת קבר לפתוח התיר פלעקלאש א"שהר הביא ציון שיבת ת"בשו

 אומרים דאין, אסר עצמו ציון והשיבתקברו בשלו, במק"ו שהתירו  הגופה, סימני על פי העגונה

 .להשתנות עשויים כי הסימנים על לסמוך אין ולדעתו ההיא, האשה שתזכה בשביל חטא לאדם

 .להתיר בפשטות כתב יחזקאל בכנסת אך
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  ערוםערום  המתהמת  אםאם  לראותלראות  הקברהקבר  אתאת  לפתוחלפתוח

 קברים לפתוח שמותר י"השבו' וכ, המתים והפשיטו קברים כמה שפתחו מעשה(: ח"סק) ש"פת

 ארבעה ובספר, שרי כל שלא עבר חודש ימיםו מהקבורה, חודש בתוך רק הפשיטום אם לבדוק

 .גווניבכל  שאסור כתב אבן טורי

 

 

 סימן שס"ד

 סעיף א': 

  אסוריםאסורים  קבריםקברים  אלואלו

  שלקחושלקחו  דהקרקעדהקרקע  אא""ויוי: : הגההגה  ..נאסרנאסר  אינואינו  קברקבר  שלשל  עולםעולם  קרקעקרקע  אבלאבל  בהנאהבהנאה  אסוראסור  בניןבנין  שלשל  קברקבר

  וישויש  ,,((ישעיהישעיה  רר""הרהר  בשםבשם  טורטור))  בהנאהבהנאה  אסוראסור  חברוחברו  ולבסוףולבסוף  תלושתלוש  דהוידהוי  עליועליו  ונתנוונתנו  וחזרווחזרו  הקברהקבר  מןמן

  אואו  בשםבשם  יי""אשיראשיר  הגהותהגהות  ככ""וכוכ  בשמובשמו  זוזו  גםגם))  למצבהלמצבה  הקברהקבר  עלעל  שנותניןשנותנין  האבןהאבן  עלעל  לישבלישב  עודעוד  אוסריןאוסרין

  בהםבהם  וקובריםוקוברים  שחופריםשחופרים  הכליםהכלים  ..((שש""הראהרא  בשםבשם  טורטור))  ומתיריםומתירים  חולקיםחולקים  וישויש  ..((מגלחיןמגלחין  אלואלו' ' פפ  זרועזרוע

  אא""הרשבהרשב  תשובתתשובת))  צדקהצדקה  בשארבשאר  כמוכמו  הגבאיהגבאי  מדעתמדעת  אלאאלא  בהןבהן  להשתמשלהשתמש  ואיןואין  בהנאהבהנאה  מותריםמותרים

  ..((זז""צצ  סימןסימן

  ואפילוואפילו  לפנותו,לפנותו,  דעתדעת  עלעל  אפילואפילו  בובו  ונתנוונתנו  מתמת  לשםלשם  שבנאושבנאו  דוקאדוקא  לעולםלעולם  אסוראסור  בניןבנין  שלשל  דקברדקבר  והאוהא

  ולאולא  לפנותולפנותו  אדעתאאדעתא  בובו  נתנונתנו  אםאם  וכןוכן  מותר,מותר,  בו,בו,  נתנונתנו  ולאולא  לשמולשמו  בנאובנאו  אםאם  אבלאבל  ֶנֶפל,ֶנֶפל,  אלאאלא  בובו  נתןנתן  לאלא

  אפילואפילו  אסוראסור  עולמית,עולמית,  בובו  להיותלהיות  דעתדעת  עלעל  בובו  נתנונתנו  אםאם  אבלאבל  שפינהו,שפינהו,  לאחרלאחר  מותרמותר  מתחלה,מתחלה,  הזמינוהזמינו

  פירושפירוש))  דימוסדימוס  בובו  והוסיףוהוסיף  בתוכובתוכו  ונתנוהוונתנוהו  לשמולשמו  בנאובנאו  לאלא  ואםואם  לשמו.לשמו.  בנאובנאו  לאלא  אפילואפילו  שפינהו,שפינהו,  לאחרלאחר

  דעתדעת  עלעל  שםשם  שקברושקברו  ואפילוואפילו  שפינהושפינהו  לאחרלאחר  אפילואפילו  אסוראסור  כולוכולו  לשמולשמו( ( החומההחומה  בניןבנין  שורתשורת  והואוהוא  נדבךנדבך

  ::מותרמותר  הקברהקבר  ושארושאר  אסוראסור  לבדולבדו  והואוהוא  מסירומסירו  לשמולשמו  שהוסיףשהוסיף  הדימוסהדימוס  מכירמכיר  ואםואם  לפנותולפנותו

מקיש קבר  ,העם" מקור איסור הנאה בקבר )מלכים ב' כ"ג, ו'( "וילך את עפרה על קבר בני

מה ע"ז במחובר לא נאסר דכתיב "אלהיהם אשר על ההרים" ולא ההרים אלהיהם אף  ,לע"ז

 קבר נמי במחובר לא מיתסר.

ע"ז אם בותיה וקבר בנין פי' רש"י שבנאו למעלה מהקרקע דכ] אמנם קבר בנין אסור בהנאה.

 .[דמי ברו כתלושיולענין ע"ז תלשו ולבסוף ח עשה בית מיוחד לע"ז אסור.

 

 :ברויבדין עפר קבר מחובר שתלשו ולבסוף ח

ולפ"ז קרקע עולם הוא החופר בור בסלע שהוא  לר' ישעיה אסור בהנאה משום דנחשב תלוש.

 אבל קרקע שתלש אסור בהנאה. קרקע שלא נתלש.

 לדעת הרא"ש עפר מחובר שתלשו ולבסוף חברו כמחובר ומותר בהנאה.

 

 :ובענין הנאת ישיבה מהמצבה

  .אסור לישב ע"ג המצבה דגם זה חשוב כתלוש ולבסוף חיברו דחשיב כתלוש :ר' ישעיהדעת 

ומשמע דדוקא על המצבה מותר לישב אבל על עפר  אך הרא"ש מתיר משום דאין זה אלא לציון.

ישב הב"י דאי הוי נחשב מהקבר לא יו הקבר משמע דאסור ולעיל הבאנו בדעת הרא"ש דמותר.

 היה אסור.

שמזה שנהגו העולם לישב על המצבה מוכח דאינו אלא לכבוד בעלמא ומותר דעת הרשב"א: 

 .[ובד"מ )ב'( מביא סתירה בדברי הרשב"א האם מותר או אסור] לישב עליהם.

 .האסור למכור מצבה או לדרוך עלי :ט"ז )א'( וש"ך )ג'( בשם הגהות אשרי

לכת למקום שרוצים רשב"ם )ב"ב קא.( משמע דאין איסור לדרוך על הקבר כמה דקות להומ

 ללכת.
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 א. הנאה. ב. ביזיון. :ובפת"ש )ב'( הביא ב' טעמים לאסור ישיבה על המצבה

 ,הליכה על הקבר אין הנאה דהיה מעדיף אם לא היה הקבר, ורק יש לאסור משום בזיוןבלכן 

אבל הנאת ישיבה אסור ואין היתר דמצוה )אבל בהגהות אשרי כותב  .ובמקום מצוה מותר

 ור מדין איסור הנאה(דהליכה אס

ותמוה  .ועוד כתב הד"מ )שם( בשם הרשב"א דאותה מצבה מותר להניחה על קבר אחר

 הלכה כהרא"ש. ,דברים שהרא"ש חולק על רבי ישעיהשבוכתב הב"י . שמהטור משמע דאסור

ובפת"ש )ג'( העלה לאסור מצבה גם אם בתמורה זו יחליף למצבה יותר יקרה )ויש מתירים 

 .מעשה(להלכה ולא ל 

 מחומת בית הקברות מותר לעשות חומה ושער לבית חולים.

 

  מתי קבר בנין אסור ]לעולם[מתי קבר בנין אסור ]לעולם[

 נפל )סנהדרין מח(. לוזמני ואפי לואפי ,א. בנאו לשם מת ונתנו שם

 שיהיה שם עולמית. ל דעתב. לא בנאו לשמו וקברו ע

)סנהדרין מח. מותר אבל הוסיף דימוס ולא הוציא הדימוס  .ג. לא בנאו לשמו ונתנו ע"ד לפנותו

ורמב"ן עמוד קכ"א(. דקי"ל הזמנה לאו מילתא היא לכן אף שבנאו לשמו כל עוד שלא נתנו עליו 

 לא נאסר כדמצינו לענין תפילין אזמניה ולא צר ביה מותר בהנאה.

 

 סעיף ב': 

  קבריםקברים  פינויפינוי

  פינהו,פינהו,. . לפנותולפנותו  אסוראסור  הידועהידוע  קברקבר. . בהנאהבהנאה  ומותרומותר  ורורטהטה  מקומומקומו  פינהו,פינהו,. . לפנותולפנותו  מותרמותר  הנמצאהנמצא  קברקבר

  טמאטמא  מקומומקומו  פינהו,פינהו,  לפנותו.לפנותו.  מותרמותר  הנמצאהנמצא  קברקבר  גורס:גורס:  םם""והרמבוהרמב        ..בהנאהבהנאה  ואסורואסור  טמאטמא  מקומומקומו

  בהנאה.בהנאה.  ומותרומותר  טהורטהור  מקומומקומו  פינהו,פינהו,  לפנותו.לפנותו.  אסוראסור  הידועהידוע  קברקבר  בהנאה.בהנאה.  ואסורואסור

  .פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה .ברייתא )סנהדרין מז:( קבר הנמצא מותר לפנותו

 :וטור י"רש

 דעתו על נעשה שלא שדהו בתוך חדש קבר פתאום מצא השדה פירושו שבעל הנמצא קבר

 שאין לפי אומרים מקומו, ויש את המת קנה שלא לפי לפנותו ומותר שם. נקבר בגזילה אלא

, שפינהו , ולאחרלפנותושנקבר שלא ברשות אז מותר וכיון  במת. שלו שאינו דבר אוסר אדם

 שפינו לאחר ואפילו לעולם שיטמא הקבר על טומאה חכמים שגזרו פי על שאף טהור, מקומו

 בהנאה הקבר ומותר. גזרו לא ברשות שלא שנעשה כזה בקבר מקום מכל, המת את משם

 שיאסר" קבר תורת" עליו אין כאן, מדאורייתא לעולם בהנאה אסור שקבר ואף, שפינוהו לאחר

 .בהנאה

 קבר הידוע אסור לפנותו פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה.

 מהקבר המת את פינה ואם. לפנותו השדה, אסור בעל מדעת שם שנקבר הכוונה הידוע קבר

 בהנאה אסור והמקום. לפנותו יבוא שלא כדי לעולם הקבר שיטמא שגזרו, מדרבנן טמא מקומו

 . המת את משם שפינו לאחר ואפילו, התורה מן

 דאי במחובר בלאו הכי מותר. הקרקע(, )מעלמדובר בקבר בנין 

ואם הוא קבר  ,קבר הנמצא ולא ידוע אם נקבר ברשות או לא מותר לפנותו ומקומו טהורולכן, 

 בנין מותר בהנאה.

 

 

 

ולכו"ע אם קברו ברשות אסור לפנותו ואם פינהו חז"ל גזרו אף שאין שם מת המקום טמא כדי 

 הנאה אם הוא קבר של בנין.שלא יפנוהו ואסור ב
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 )הל' טומאת מת פ"ט ה"ג( גירסת הרמב"ם:

קבר הידוע אסור לפנותו פינהו מקומו  קבר הנמצא מותר לפנותו מקומו טמא ואסור בהנאה.

 טהור ומותר בהנאה.

שנמצאו ג' קברות ולא ידוע אם נקבר ברשות או לא וחוששים שהוא בית  רושופי קבר הנמצא

ן עד שלא יעדי על כל פניםשאיסורו מדרבנן משום כבוד המת התירו לפנות מ"מ כיון והקברות 

 יבדקו מקומו טמא ואם הוא קבר בנין אסור בהנאה.

ואחר שפינהו מקומו טהור ומותר  ,אפשר לפנות חד,דהיינו שידוע שהוא רק קבר א וקבר הידוע

 קרקע עולם.כבהנאה 

 

  כס"מ על הרמב"ם:

ובינתיים מקומו  .מותר לפנותו ,ולא ידוע אם קברו ברשות או לאמצאו ג' קברות  - קבר הנמצא

 טמא ואסור בהנאה כדין בית הקברות שאסור לרעות וכו'.

וברשות אסור לפנותו ואם פינהו מקומו טהור ומקומו )מסביב  חדשקברו רק א - קבר הידוע

 הקבר( מותר בהנאה.

 

 .תו( דקלא אית ליהומעולם אין חוששים למת מצוה )דקונה מקומו ואסור לפנו

 

 מתים תחתיו גילו לבנותו וכשרצו שלהם נ"ביהכ שנפל עיר: יאיר חוות בשםפת"ש )ד'( בו

מותר  -ם "עכו מתי שהםהמסיח לפי תומו  גוי וישוקבורים שלא כדרך עם ישראל  מפוזרים

, הנחתם מדרך גויים שהם דמוכח בהנאה, ומותר טהור מקומם הדין ומצד ,לפנותו ואין לו תפיסה

. ובפרט שמותר לבנות בדיקה צריך ואין העצמות שיפנו אחר אזור באותו להלך לכהנים מותר וכן

 ולהוציא לחפור יש מתים ג"ע קדוש מקום יהיה שלא בכדי אך .ות לאו ליהנות ניתנווביהכ"נ דמצ

 מ"ובכ. טומאה משום עצמות נמצאו בו המקום סביב לפנות יש כ"וכמו, וחצי אמה בעומק עצמות

 מוזהרין ישראל שכל משום, הכהנים על רק ולא כולה הקהילה על מוטלותהחפירה  הוצאות

 .כהנים ברכת לשמוע מחויבים וכולם ברגל הטומאה על

 

 סעיף ג': 

  מצוהמצוה  מתמת

  שמתשמת  לפנותו,לפנותו,  אסוראסור  השדה,השדה,  בעלבעל  מדעתמדעת  שלאשלא  אפילואפילו  שם,שם,  וקברווקברו  בשדהבשדה  אדםאדם  שמצאושמצאו  מצוהמצוה  מתמת

  לפנותולפנותו  שצריךשצריך  המצר,המצר,  עלעל  מצאומצאו  ואםואם  שמצאו.שמצאו.  במקוםבמקום  לקברולקברו  צריךצריך  המוצאוהמוצאו  וכלוכל  מקומו,מקומו,  קונהקונה  מצוהמצוה

( ( וזרועהוזרועה  חרושהחרושה  שאינהשאינה  פירוש,פירוש,))  בורבור  שדהשדה  ביןבין  מצאומצאו  אםאם  עליו,עליו,  יאהילויאהילו  שלאשלא  הרביםהרבים  מפנימפני  משםמשם

  לשדהלשדה  מפנהומפנהו  זרע,זרע,  לשדהלשדה  נירניר  שדהשדה  ביןבין  בור,בור,  לשדהלשדה  מפנהומפנהו( ( נזרענזרע  ולאולא  נחרשנחרש  נירניר  פירוש,פירוש,))  נירניר  לשדהלשדה

  אילן,אילן,  לשדהלשדה  מפנהומפנהו  כרםכרם  לשדהלשדה  אילןאילן  שדהשדה  ביןבין  זרע,זרע,  לשדהלשדה  מפנהומפנהו  אילןאילן  לשדהלשדה  זרעזרע  שדהשדה  ביןבין  ניר,ניר,

  שירצה,שירצה,  מהםמהם  לאיזהולאיזהו  מפנהומפנהו  בקירובבקירוב  שוותשוות  שתיהןשתיהן  ואםואם  שבהם,שבהם,  לקרובלקרוב  מפנהומפנהו  שוותשוות  שתיהןשתיהן  ואםואם

  מתמת  נקראנקרא  ואינוואינו  הקברות.הקברות.  לביתלבית  מביאומביאו  התחוםהתחום  בתוךבתוך  מצאומצאו  אםאם  אבלאבל  לתחום,לתחום,  חוץחוץ  במצאובמצאו  א?א?""בדבד

  ורובו.ורובו.  ראשוראשו  מצאמצא  כןכן  אםאםאלא אלא   מצוהמצוה

 מעשרה תנאים שהתנה יהושע בכניסה לא"י דמת מצוה קונה מקומו חדא :בגמ' ב"ק )פא.( תניא

 רשות לרוחבואם מצאו על המיצר ]עליו.  מעכב השדה בעל ואין, שם ומת, להיקבר בו שנפל

 לפנותו רשות שניתן מתוך. ונטמאים, טהרות עושי עליו מאהילים, עליו שכשעוברים[ הרבים

 למעט המוצאו על אבל שירצה. מקום לכל מפנהו לכן, שם העוברים את יטמא שלא כדי ממקומו

דהיינו אם יש שדה בור  פחות. הניזוקות השדות בין לבחור שצריך ששנינו וכמו, השדה בהיזק

 ואם. לכרם מאשר לאילן, לאילן מאשר לזרע, לזרע מאשר לנירושדה ניר מפנהו לשדה בור. 

 שירצה. לאיזו מפנה קרובות שתיהן ואם, לקרובה מפנה שוות שתיהן
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  אבל אם מצאו תוך התחום מצוה להוליכו לבית הקברות )ירושלמי פרק כ"ג(.

 ואינו נקרא מת מצוה אא"כ מצא ראשו ורובו או ראשו ושדרה וגולגולת.

 

מת מצוה דווקא בבית הקברות משום  היום נוהגים לקבור :הט"ז )ב'( והש"ך )י'( בשם מהרש"ל

 יזלזלו בו.דחוששים שהעכו"ם יוציאוהו ויפשיטוהו ו

 

 סעיף ד': 

  ונופלונופל  הרוג יולדתהרוג יולדת

: : מנעליו. הגהמנעליו. הגה  אפילואפילו  בובו  יחלצויחלצו  ולאולא  תכריכיןתכריכין  בלאבלא  שמצאוהושמצאוהו  כמוכמו  יקברוהויקברוהו  הרוגהרוג  ישראלישראל  מצאומצאו  אםאם

  למעלהלמעלה  אותםאותם  שמלבישיןשמלבישין  אא""ויוי  ..((הה""סס  סימןסימן  לל""מהרימהרי))  ומתומת  שנפלשנפל  למילמי  אואו  שמתהשמתה  ליולדתליולדת  עושיןעושין  וכןוכן

  רקרק  מתיםמתים  כשארכשאר  תכריכיןתכריכין  להםלהם  עושיןעושין  שאיןשאין  ונהגוונהגו  ..((מדוראמדורא  יי""רר  בשםבשם  יי""הגמיהגמי))  תכריכיןתכריכין  מבגדיהםמבגדיהם

  מתים.מתים.  כשארכשאר  סדיןסדין  מהםמהם  ולמעלהולמעלה  בבגדיהםבבגדיהם  אותןאותן  קובריןקוברין

 שמצאוהו כמו יקברוהו הרוג ישראל מצאו: ע"שו, ידידיה' ור אפרים' ר בשם( כא יד אבל) מ"הגה

 .מנעליו יחלצו ולא תכריכים בלי

 .בגדיהם על תכריכים מלבישים לכולם: א"ברמ א"י(, שם מ"בהגה) מדורא יצחק' ר

 .מתים כשאר סדין מהן ולמעלה בבגדיהם לקוברן נהגו: א"רמ

 .מנהג לא לעשות תכריכיןומת, ה שנפל למי או שמתה ביולדת וכן: א"רמ(, סה) ל"מהרי

ולנקום נקם מגויים  חימה להעלות, הדם פסק כבר אם גם בבגדיו קוברים הרוג(: ח"סק) ח"ב

 )בבגדיו( שהנפש יוצאה בו.שמא נספג רביעית הדם ועוד, שהרגוהו. 

 :נפק"מ

 א. הרוג בידי גויים בלא יציאת דם.

 ב. יולדת שמתה וכן מי שנפל ומת ויוצא להם דם.

 דעת הב"ח דתלוי אם יצא ממנו דם או לא.

 ודעת הש"ך )י"א( דהרוג אף בלא דם קוברים עם בגדיו.

 ובדעת הט"ז )ג'( נחלקו מה דעתו.

אותו א הרגוהו ולא יצא ממנו דם מטהרים ומלבישים אמנם אם טבע בנהר לכו"ע כיון של

ברק ורואים עליו מכה דינו כהרוג אם יצא מכת מת מ ואם .תכריכים אף שיצא דם אחר המיתה

 )ו'(.  ממנו דם פת"ש

 לא הנפש שדם ברור כי מתים כשאר מטהרים ימים כמה לאחר רק מתו אם ויולדת ובנופל

 .דמם את שספג העפר את גם עמם לקבור יש בנופל או ובהרוג. בגדיהם על נמצא

 זמן, אחר מתה אם אף ומשמע בנעליה, ולהנעילה בבגדיה יולדת כל לקבור המנהג(: ג"סק) ז"ט

 צ"א ימים כמה אחר מתה אם דתלוי וחילק זה מנהג על ותמה טהרה. לה עושין דלא משמע וכן

 מיד מתה ואם .תכריכין אותה ומלבישים כדין טהרה לה עושין אלא ונעליה בבגדיה לקוברה

 .בבגדיה קוברים

 .הבגדים ומעליהם תכריכים אותה ומלבישים יולדת מטהרים קהילות בהרבה(: א"סקי) ך"ש

 

, אסור לקרוע בטנה להוציא בתוכה כשוולדה שמתה: מעוברת רוקח שמן בשם( ה"סק) ש"פת

 אותה קוברים הוציאה לא ואם, ימים' ג עד אותו שתוציא עליההולד אלא לוחשים לה ומאיימים 

 .בטנה את פותחים ואין עמו

ובענין הלנתה עד שתוציא וולדה כתב דשרי להלינה עד ג' ימים ואם בכ"ז לא יצא יש לקוברה 

 כך.

 

אמנם בחזו"ע )ח"א  כי הוי סכנה לקוברה עם ולדה.שסוברים מתעקשים להוציא הולד יש ומה ש

 להוציא ולדה.עמ' שפ"ג( סובר דלא מלינים בשום אופן כדי 
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 סעיף ה': 

  לרביםלרבים  המזיקהמזיק  קברקבר

  מותרמותר  השדה,השדה,  בעלבעל  מדעתמדעת  שםשם  נקברנקבר  אפילואפילו  לדרך,לדרך,  סמוךסמוך  שהואשהוא  כגוןכגון  הרבים,הרבים,  אתאת  המזיקהמזיק  קברקבר

  בהנאה.בהנאה.  מותרמותר  מקומומקומו  הדרךהדרך  קדםקדם  אםאם  אבלאבל  הקבר,הקבר,  קדםקדם  אםאם  בהנאה,בהנאה,  ואסורואסור  טהור,טהור,  ומקומוומקומו  לפנותולפנותו

 שהולכים במקום ונמצא ,ברייתא )סנהדרין מז:( קבר המזיק את הרבים כגון שהוא סמוך לדרך

מותר  ,נקבר שם מדעת בעל השדהלו אפי המת, אהל בטומאת ונטמאים רבים אנשים שם

 )משום ואסור בהנאהמכך(  ינזקו שרבים במקום טומאה חכמים גזרו )שלאומקומו טהור  ולפנות

 .מדאורייתא( שהוא הנאה האיסור את להפקיע אפשר שאי

מחלק אם הקבר קדם אבל אם הדרך קדם מותר בהנאה דלאו כל הימנו  ל זהובירושלמי דכ

 לאסור של רבים.

 דעת רש"י:

 ואסור מכך, ינזקו שרבים במקום טומאה חכמים גזרו ולאהואיל וברשות פינהו  טהור מקומו

מדאורייתא,  שהוא הנאה האיסור את להפקיע אפשר שאי משום ,אם הוא קבר של בנין בהנאה

 קברו.הואיל וברשות 

 

 גירסת הרמב"ם:

 מקומו טמא ואסור בהנאה.

מדובר שמצא ג' קברות וחוששים שיש מסביב עוד קברות אז בינתיים טמא עד  ,מקומו טמא

 ואסור בהנאה אם הוא קבר של בנין )או מסביב כדין בית הקברות שאסור לרעות וכו'(. שיבדוק.

 

 רוחות' מב, ובהקיפתו אותו מפנים ותרוח משלש העיר שהקיפתוקבר : בירושלמי )נזיר פ"ט ה"ג(

 ושיריים אמה שבעים א. בתוך חסדא: רב ומתרץ ,י"א מפנין וי"א לא מפניןכי  בברייתות סתירה יש

 .מפנים לא ה"א וכמין מפנים, גאם כמין. ב. מפנים לא להן ומחוץ מפנים

 

 סעיף ו': 

  שפונושפונו  ומצבהומצבה  בקברבקבר  שימוששימוש

  האוצרות.האוצרות.  ביתבית  ולאולא  העציםהעצים  ביתבית  ולאולא  התבןהתבן  ביתבית  יעשנויעשנו  לאלא  בהנאהבהנאה  דמותרדמותר  היכאהיכא  שפינהושפינהו  קברקבר

קבר שפינהו מותר בהנאה )כגון קבר המזיק( ולא יעשנו  :ב"י כתב בשם מרדכי )במס' שמחות(

 בית העצים וכו' דגנאי הוא למת )ש"ך י"ד(.

אבל לקבור מת אחר )בלא מכירה( כיון  .ולכן אסור למכור ,הרשב"א מוסיף דאסור בהנאה לחי

 זה מקבר שפינה ולכן, מצבה שאין הנאה לחי אלא למת מותר )רשב"א בתשובה ח"א תקל"ז(.

 .הנאה חשיב ולא אחר מת בו לתת יכול מקבר מת המפנה וכן, אחר קבר על לתת מותר
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 סעיף ז': 

  ואמוואמו  אביואביו  קברקבר

  אחראחר  אבלאבל  אביו,אביו,  כבודכבוד  משוםמשום  עולמיתעולמית  הואהוא  בובו  יקבריקבר  לאלא  אחראחר  במקוםבמקום  וקברווקברו  לאביולאביו  קברקבר  החוצבהחוצב

  ::בובו  ליקברליקבר  מותרמותר

 לאחר לאביו קבר דתניא: החוצבוהגמ' מקשה מהא  .ברייתא סנהדרין )מז:( קרקע עולם מותר

 הזה והקבר שהואיל עולמית הבן בו יקבר לא זה הרי, אחר במקום וקברו הלך ולבסוף, שמת

 לקרקע המחובר קבר שגם ומוכח אם כן בו. להיקבר ואסור בהנאה נאסר הוא מת לצורך יוחד

 הקבר את שבנה. בנין בקבר: עסקינן במאי הכא: הגמרא ומתרצת? וקשיא, בהנאה נאסר

 נחשב" חיברו ולבסוף תלוש" כי, נאסר הוא זרה בעבודה גם כזה שבאופן, מהקרקע למעלה

  בהנאה. אסור כזה קבר גם ולכן, זרה עבודה לענין כתלוש

 בזה ואין נאסרת שלא ידוע עולם קרקע אךאסור,  בניין בקבר דווקאד"ה איתיביה(:  )שם' תוס

 .כבוד משום

 שייך אביו שכבוד משוםאסור  עולם בקרקע גם(: ו"סקט) ך"הש שפסק משמע וכך(, קכא) ן"רמב

אומרת דווקא קבר בנין צ"ל דמדובר לדעת אביי דהזמנה מילתא  ראומה שהגמ .מקום בכל

וקרקע עולם לא נאסר ע"כ צ"ל דמדובר בקבר בנין אבל לרבא דהזמנה לאו מילתא וטעם איסור 

 אם הוא קבר בנין או קרקע עולם.א כבוד אביו א"כ לא שנמפני הנאה הוא 

 

 ליורשים אסור, ומת להציבה וביד עלה ולא מצבה לאביו עשה: ציון שיבת בשם( ז"סק) ש"פת

 הוא לאחר הקבר לתת שההיתר משום למכור גם לאסור ונראה, שלו קברו על המצבה לתת

 לא מצבה שמא לסמוך מי על למיקל יש אך, לאחר שיתנו שלו בקבר ולא הפקר בקבר דווקא

 .סבם בכבוד חייבים לא שנכדים ק"מהרי כדעת ושמא כלל אסורה

 

 סימן שס"ה

 סעיף א': 

  שמעשמע  אתאתרירימק פטור קבר החופר

. . בתורהבתורה  האמורותהאמורות  מצוותמצוות  ומכלומכל  התפיליןהתפילין  ומןומן  התפלההתפלה  ומןומן  שמעשמע  מקריאתמקריאת  פטורפטור  למתלמת  כוךכוך  החופרהחופר

  וחופרוחופר  זהזה  וחוזרוחוזר  ומתפללומתפלל  שמעשמע  אתאתקריקרי  וקוראוקורא  עולהעולה  אחדאחד  ,,שמעשמע  אתאתקריקרי  זמןזמן  והגיעוהגיע  שניםשנים  הםהם  ואםואם

  ..ומתפללומתפלל  שמעשמע  אתאתקריקרי  וקוראוקורא  חבירוחבירו  ועולהועולה

  כאחד,כאחד,  בובו  להתעסקלהתעסק  יכוליםיכולים  ששניםששנים  מקוםמקום  היההיה  אםאם  אבלאבל, , חדחד  אלאאלא  ליהליה  חפירחפיר  דלאדלא  כוךכוך  ודוקאודוקא

  ..פטוריםפטורים

 ולכן, במצוה כעוסק נחשב, קבר מערת של בקירות מת לקבורת כוך החופר גמ' ברכות )יד:(

 בעת הוא קיומם שזמן אף, התפילין ומן התפילה ומן שמע מקריאת שעה באותה פטור הוא

 שני שיש ובאופן .קבוע זמנם שאין בתורה האמורות מצוות מכל שנפטר שכן וכל, חפירתו

 יחליף וכשיגמור, ויתפלל מהם אחד יקרא, יחד לחפור יכולים ואינם, בחפירה שעוסקים אנשים

 .ים או יותר וצריכים לזה כולם פטורים )ב"י סי' ע"א ד"ה וכן החופר(ישנ ואם הם. חברו עם
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 סעיף ב': 

  מהעירמהעיר  קברותקברות  הרחקתהרחקת

  ..אמהאמה  חמשיםחמשים  מהעירמהעיר  הקברותהקברות  מרחיקיןמרחיקין

 . אמה חמשים, העיר הבורסקי מן ואת הקברות ואת הנבלות את מרחיקיןה.( כ)ב"ב  בגמרא

. עצבותבית הקברות ויאת כדי שלא יראו תמיד בני העיר  :והטעם כתב הש"ך )ב'( בשם עט"ז

 הטעם משום ריח רע. הש"ך ביארו

 ע,ריח וכתב הבאר היטב דאפשר דהלבוש מודה לט"ז אבל כתב דאף באופן שאין לחשוש לר

 מ"מ חוששין שיתעצבו., כגון שחפרו עמוק

 

 סימן שס"ו

 סעיף א': 

  קברוקברו  המוכרהמוכר

  בעלבעל  אותואותו  וקובריןוקוברין  המשפחההמשפחה  בניבני  הספדו, באיםהספדו, באים  ומקוםומקום, , מעמדומעמדו  מקוםמקום, , קברוקברו  ודרךודרך, , קברוקברו  המוכרהמוכר

  ..דמיודמיו  אתאת  ומחזיריןומחזירין  לוקחלוקח  שלשל  כרחוכרחו

, מעמדו מקום את או, לקברו להגיע הדרך את או, קברו את המוכר: רבנן תנוברייתא )ב"ב ק:( 

 בני באים ,אותו( שיספידו )מקום הספדו ובית, קברות( מבית חזרה בדרך" מעמד" שיעשו )היכן

 למשפחה הוא שגנאי. משפחה פגם משום, הקונה של כרחו על בקברו אותו וקוברין המשפחה

 לקונה ויחזירו בטלה שהמכירה, חכמים תיקנו לכן. קבורה מקום לו אין המשפחה מבני שאחד

 כספו. את

ועוד כתוב שם דמחזירין ללוקח את  .משום פגם משפחהוכן מבואר בגמ' בכורות )נה:( הטעם 

 דמיו )דאסור להנות מהקבר(.

 לו שומעין יספידוהו שלא שציוה שמי, )מו:( שמכריעה בסנהדרין מהגמרא ן"הרמב והקשה

? הספדו מקום את למכור יוכל לא ומדוע. כבודו על מחל והרי המת כבוד הוא שההספד משום

 ותירץ:

 בזה ויש, למעות נצרך שהיהדזוזי אנסוהו  משום בחייו מכר כאן אבל. מותו בשעת ציוה א. שם

 בגלל כסף. הולא הספידוש ואנשים יאמרשה. משפחה פגם

 . משפחה פגם בזה ויש הספדו במקום וסופדין אחרים באים שבמוכר, נמי ב. אי

 את גם מספידים הספדו במקום, כאן אבלפוגע רק בכבודו. ו יספידו לא אותו רק ששם, נמי ג. אי

 משפחה. פגם זה והרי, אותם גם יספידו לא המקום את וכשמוכר, משפחתו ובני יורשיו

 

 סעיף ב': 

  קבר:קבר:  ירשהירשה

  אותםאותם  ראתהראתה  כןכן  אםאם  אלאאלא  ירכה,ירכה,  יוצאייוצאי  לאלא  אבלאבל  היאהיא  בתוכובתוכו  נקברתנקברת  ממשפחתה,ממשפחתה,  קברקבר  שירשהשירשה  אשהאשה

  ..בחייהבחייה

 ולחכמים, ירכה יוצאי עם בתוכה נקברת מ"לר -קבר  שירשה אשה(: יד) רבתי תניא באבל

 שמתייחסים בניה אצל להיקבר למשפחתה דגנאי, בחייה שראתה ירכה יוצאי עם רק נקברת

 (.קכג ן"רמב) אביהם משפחת אל

 .כחכמים, בחייה שראתה חלציה יוצאי עם רק נקברת :ע"שו
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 סעיף ג': 

  אצלםאצלם  לקברהלקברה  רוציםרוצים  ובעלהובעלה  אביהאביה

  אצלאצל  תקברתקבר  גורסיןגורסין  וישויש. . בעלהבעלה  אצלאצל  תקברתקבר  ,,""אצליאצלי  תקברתקבר""  אומראומר  ובעלהובעלה  אצליאצלי" " תקברתקבר""  אומראומר  אביהאביה

  ..בניהבניה  אצלאצל  אותהאותה  קובריןקוברין  ,,""בניבני  אצלאצל""  ואומרתואומרת  בניםבנים  להלה  ישיש  ואםואם  ..אביהאביה

 אצלי: תקבר אומר ובעלה אצלי תקבר אומר אביה(: שם) רבתי תניא באבל

  .(טור) בעלה אצל שתקבר ג"י

 (. קכג ן"רמב) אביה אצל שתקבר ג"וי

 בניה. אצל אותה קוברים בני אצל ואומרת בנים לה יש ואם

 .מה שאמרהאבל אם אמרה אז שומעין ל  ,לא אמרה כלום אז קוברים אצל בניה: אם פרישה )ב'(

 סעיף ד': 

  אצלםאצלם  לקברהלקברה  רוציםרוצים  לאלא

  ..בעלהבעלה  אצלאצל  אותהאותה  קובריםקוברים  ,,""אצליאצלי  תקברתקבר  לאלא""  אומראומר  ובעלהובעלה" " אצליאצלי  תקברתקבר  לאלא""  אומראומר  אביהאביה

 שחייב בעלה אצל תקבר, אצלי תקבר לא כל אחד אומר: ע"טוש)פי"ד ה"ז(,  רבתי אבל

 .בקבורתה

 

 סימן שס"ז

 סעיף א': 

  םם""עכועכו  מתימתי

  ..שלוםשלום  דרכידרכי  מפנימפני  אבליהםאבליהם  ומנחמיםומנחמים  םם""עכועכו  מתימתי  קובריםקוברים

 .שלום דרכי משום אבליהם ומנחמים ישראל עם מתי ם"עכו מתי קובריםברייתא גיטין )סא.(: 

מתי ישראל אבל לא קוברים באותו בית  עםביחד  דווקאדעת רש"י דמתעסקים עם מתי גויים 

 הקברות.

 .ע"השו מרן פסק וכן עמהם. מתעסקים גויים, מתי רק בנפרד, כשמצאו ן: אפילו"הר דעת

 

 . גוי במת גם אמות' ד וללוות לעמוד חייבים(: קיד) בו כל

דיש להם חלק חסיד אומות העולם,  בגוי רק או גוי בכל דרכי שלום משום אם הסתפק י"והב

 .לעוה"ב

חסיד מלוין אותו. ולפי"ז  אינווממילא גם אם הוא  .והב"ח )א'( אומר דהטעם הוא מפני דרכי שלום

 השכבה. חזו"ע )ח"ג עמ' רל"ח(. לוחייל דרוזי שנפל בידי ישמעאלים ראוי לעשות 
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 סעיף ב': 

  בבית הקברותבבית הקברות  תפיליןתפילין

  ואםואם. . לרשלרש  לועגלועג  משוםמשום  בראשובראשו  ותפיליןותפילין  מתמת  שלשל  אמותאמות  ארבעארבע  בתוךבתוך  אואו  הקברותהקברות  בביתבבית  יהלךיהלך  לאלא

  ..מותרמותר  מכוסיםמכוסים  הםהם

. וקורא בזרועו תורה וספר בראשו ותפילין הקברות בבית אדם יהלך לא :ברייתא )ברכות יח.(

 יכול שאינו למת בכך שלועג" עושהו חרף לרש לועג" ה( יז, )משלי משום עובר כן עושה ואם

 מצוות. לקיים

 

 סעיף ג': 

  הקברותהקברות  תורה בביתתורה בבית  ספרספר

  אואו  בובו  ויקראויקרא  בזרועובזרועו  תורהתורה  וספרוספר  קברקבר  שלשל  אואו  מתמת  שלשל  אמותאמות' ' דד  בתוךבתוך  אואו  הקברותהקברות  בביתבבית  יהלךיהלך  לאלא

  ..שנתבארשנתבאר  כמוכמו  המתהמת  לכבודלכבוד  כןכן  אםאם  אלאאלא  לקרותלקרות  אסוראסור  פהפה  עלעל  הדיןהדין  והואוהוא. . יתפלליתפלל

 ברייתא )שם( לא יהלך וכו'.

 לומר מתיר ץ"והתשב. )אמות' ד להרחיק צריך בקדיש ה"ה(: ג"סק) ח"ב(, ג"סק ך"בש) ל"מהרש

 .(המת מעניין שהוא הדין צידוק

 

במצות ציצית  מחויבים שאינם וקטן באשה לרש לועג ליכא ץ"מהריט לדעת(: א"סק) ש"פת

 .לרש לועג שאיכא פשוט ח"לצל אךבעודם בחיים, 

 

 משמע ם"שברמב משום הן, ת"ס לקחת אין צדיקים לקברי בהליכה: י"נוב בשם( ב"סק) ש"פת

 רעה גורם זה הרי מדויק לא הספר שאם הזוהר דברי משום והן, שקורא בלי גם הוא שהאיסור

היום שאין לנו ס"ת שיהא בדוק ביתרות וחסרות יש למנוע ש  מדוייקים, אינם וספרינו, גדולה

 לבית הקברות. ומלהביא

 

ולב"ח )שם  ,לש"ך )שד"מ ס"ק י"א( מותר :מילי דעלמא דאינם מצרכי המת תוך ד"א של המת

 סק"ח( אסור.

 

 סעיף ד': 

  ציתציתיצצ

  שלאשלא  והואוהוא  ציצית,ציצית,  לבושלבוש  והואוהוא  קברקבר  שלשל  אואו  מתמת  שלשל  אמותאמות' ' דד  לתוךלתוך  אואו  הקברותהקברות  לביתלבית  ליכנסליכנס  מותרמותר

  שהיושהיו  בימיהםבימיהם? ? אמוריםאמורים  דבריםדברים  במהבמה. . לרשלרש  לועגלועג  משוםמשום  אסור,אסור,  נגררנגרר  אםאם  אבלאבל  הקבר,הקבר,  עלעל  נגררנגרר  יהאיהא

  לשםלשם  אלאאלא  אותואותו  לובשיןלובשין  אנואנו  שאיןשאין  האידנאהאידנא  אבלאבל, , עצמןעצמן  לצורךלצורך  שלובשיםשלובשים  במלבושבמלבוש  ציציתציצית  מטיליםמטילים

  ..מותרמותר  מכוסיםמכוסים  הםהם  אםאם  אבלאבל  מגולים,מגולים,  כשהציציותכשהציציות  מילימילי  והניוהני. . נגרריםנגררים  אינםאינם  אפילואפילו  מצוה, אסורמצוה, אסור

 אינו כי, הקברים על החוטים יגררו שלא ובלבדבית הקברות ב ציצית עם ללכת מותר: ע"שו, י"ר

 .בגדיו לפשוט יכול

 בימינו אך, בגדיהם בכל ציציות שהיו בימיהם במה דברים אמורים?: ע"שו, ש"רא, יונהרבינו 

 .אסורו ,וזה בבגד נפרד ,למצוה תא מיוחד ישה כתפילין היא ציצית

 .הבגדים תחת המכוסה קטן בטלית היתר נוהגים(: ד"סק ך"ובש א"סק ז"בט) ל"רש(, ג"סק) ח"ב
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 סעיף ה': 

  ציציותציציות  קשירתקשירת

  הועילוהועילו  ולאולא  הקברותהקברות  לביתלבית  כשנכנסיםכשנכנסים  זהזה  עםעם  זהזה  כנפיםכנפים  שבשנישבשני  ציציותציציות  שנישני  לקשורלקשור  נוהגיןנוהגין  ישיש

  בתקנתם.בתקנתם.  כלוםכלום

, , ואומרים דמועיל דהוי קשר בר קיימאלבית הקברות בכניסתם ציציות שני לקשור נוהגים יש

 .(כג ח סי'"או' עי. )בתקנתם כלום הועילו אבל לא

 ו':  סעיף

  ומחיצהומחיצה  אא""דד

  מחיצהמחיצה  שםשם  ישיש  ואםואם  הקברותהקברות  ביתבית  אואו  הקברהקבר  רואהרואה  ואפילוואפילו  ומתפללומתפלל  קוראקורא  אמותאמות' ' דד  שהרחיקשהרחיק  כיוןכיון

  לקבר.לקבר.  אמותאמות' ' דד  תוךתוך  אפילואפילו  סמוךסמוך  המחיצההמחיצה  אחראחר  מותרמותר

: מחיצה צריך דוקא באוכל ושותה לפני המת ולא מספיק ע"שו)בתשובה ח"ג סי' ש'(,  א"רשב

, מחיצה ואין הקבר את רואה אפילו אמות' ד במרחק יכול ולהתפלל אולם לקרוא ,מרחק ד"א

 .ותוך ד"א גם מותר אמות,' ד צ"א מחיצה יש ואם

 

 סימן שס"ח

 סעיף א':

  ואיןואין. . שםשם  ולשתותולשתות  לאכוללאכול  אואו( ( בובו  כלכל))  שםשם  ליפנותליפנות  כגוןכגון))  ראשראש  קלותקלות  בהןבהן  נוהגיןנוהגין  איןאין  הקברותהקברות  ביתבית

  בהםבהם  מרעיןמרעין  ואיןואין( ( ירוחםירוחם  רבינורבינו  בשםבשם  יי""בב))  חשבונות,חשבונות,  שםשם  מחשביןמחשבין  ואיןואין( ( גג""סמסמ))  שםשם  שוניןשונין  ואיןואין  קוריןקורין

  לצדלצד  זהזה  מצדמצד  למעברלמעבר  פירוש,פירוש,))  לקפנדריאלקפנדריא  בהםבהם  יטייליטייל  ולאולא  המיםהמים  אמתאמת  בהםבהם  מוליכיןמוליכין  ואיןואין  בהמות,בהמות,

: : הגההגה  ..במקומןבמקומן  שורפןשורפן  הקברותהקברות  ביתבית  לצורךלצורך  ללקטןללקטן  שצריךשצריך  ליקטליקט  ואםואם. . עשביםעשבים  מהםמהם  ילקטילקט  ולאולא(. (. זהזה

  (.(.והמרדכיוהמרדכי  שש""מהראמהרא  משמעמשמע  כןכן))  בהנאהבהנאה  דמותרדמותר  גבגב  עלעל  אףאף  קברקבר  שלשל  עולםעולם  מקרקעמקרקע  ליקחליקח  איןאין  וכןוכן

  מותרמותר  וכןוכן(. (. במרדכיבמרדכי  זז""גג))  שרישרי  לרפואהלרפואה  אותואותו  צריךצריך  אםאם  ולכןולכן. . המתיםהמתים  כבודכבוד  משוםמשום  אלאאלא  אינואינו  זהזה  וכלוכל

  הגויהגוי  שהמושלשהמושל  כגוןכגון  הקברות,הקברות,  לצורךלצורך  שעליהםשעליהם  אילנותאילנות  פירותפירות  אואו  הקברותהקברות  שעלשעל  מהעשביםמהעשבים  ליהנותליהנות

  משגת,משגת,  הקהלהקהל  ידיד  ואיןואין  מרובהמרובה  בהוצאהבהוצאה  אםאם  כיכי  בידובידו  למחותלמחות  אפשראפשר  ואיואי  הקבריםהקברים  עלעל  בהמותבהמות  מרעהמרעה

  וו""ומהריומהרי  דד""רפרפ  סימןסימן  הה""תת))  המתיםהמתים  כבודכבוד  שזהושזהו  הגוי,הגוי,  מידמיד  הקברותהקברות  להציללהציל  כדיכדי  אלואלו  דבריםדברים  מוכריםמוכרים

  למחותלמחות  ושבידםושבידם  משגתמשגת  הקהלהקהל  ידיד  אםאם  ההוצאה,ההוצאה,  לצורךלצורך  למכורלמכור  הקברותהקברות  עלעל  דבריםדברים  איןאין  ואםואם'(. '(. ננ  סימןסימן

  בלאובלאו  אבלאבל. . זהזה  ידיידיעל על   בהםבהם  יתגרהיתגרה  שהמושלשהמושל  בדברבדבר  חששחשש  איןאין  אםאם  למחותלמחות  צריכיןצריכין  מועטתמועטת  בהוצאהבהוצאה

  ..((שםשם  זז""גג))  למחותלמחות  צריכיןצריכין  איןאין  הכיהכי

  הקברותהקברות  בביתבבית  האסוריםהאסורים  דבריםדברים

 ואין, בהמה בהן מרעין אין ראש, קלות בהן נוהגין אין - הקברות בית: רבנן תנובגמ' )מגילה כט.( 

 או, קנסא במקומן )משום שורפן - ליקט ואם. עשבים בהן מלקטין ואין, המים אמת בהן מוליכין

 (.. מרדכילבהמתו שמוליכם יחשדוהו שלא , כדימשום מראית העין

  עשביםעשבים  ליקוטליקוט  איסוראיסור

ולפ"ז מיירי דווקא מה שהוא על  ,אסור בהנאהש משוםדעת הר"ן: איסור ליקוט עשבים הוא 

וכן דעת הסמ"ג דדווקא  דקרקע עולם הוא ומותר בהנאה. ,אבל כל מה שמסביב מותר ,קבר בנין

 מפני כבודן של מתים(. ,עשבים שמעל הקבר אסורים )אבל מטעם אחר
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איסור ליקוט עשבים  :דעת המרדכי )מגילה סי' תת"ל( תוס' )שם ת"ה אין( והרא"ש )שם סי' ט'(

שתא בת יומא )סנהדרין יומה שהתירו לא וא מפני כבודן של מתים ולכן אסור אף בקרקע עולם.ה

 דאין כאן קלות ראש. ,מותר –אף שאין בו סכנה  -דלצורך רפואה כיון מז:( 

אמנם מה שאסור בהנאה אסור  .והד"מ )ד'( מוסיף דמה שאסור משום קלות ראש הכא מותר

 אף לצורך רפואה.

 אפילו, הקבר שמעל מהעשבים שלא, אחר במקום הרפואה עשבי ללקוט יכול אם'(: ג) ש"פת

 .הקברים שמעל מה ללקוט אסור, הרבה בממון ואף בתשלום

 

 להשתדל חייביםשל ישראל,  בבית הקברות סוסיו לרעות שרצה מושלכתוב בתרה"ד )סי' רפ"ד( 

 כ"אא יש לעשות כן, אם אפשר לשחדו במעט כסף ולא יתגרה אחר כך ביהודיםו כן יעשה שלא

  .מרובות הוצאות או סכנה בזה יש

 

דווקא אם ד ,ומזה למד מהר"ר איסרל ליסא דה"ה אם המושל רוצה לעשות כביש על הקבר

 .אין צריךואם לא  ,אפשר לשחדו בכסף מועט ולא יתגרה המושל ביהודים עושים כן

דהתם אין מונעים ממנו כי זה עצם כבוד בית הקברות שלא יקח המושל  ,אבל הפת"ש )ד'( חולק

 משא"כ הכא יש למנוע גם בכסף הרבה דיש כאן בזיון המתים. וגם אפשר שהוא רק זמני.

 לוסיף דלא הבו לחלוק ראוי שאינו שאף וכתב ד"תה על הקשה ציון שיבת ת"והביא עוד שבשו

 למנוע יכולתם ככל להתאמץ שחייבים קברים על דרך לעשות שרצה מושל על כתב ולכן, עלה

 לבנות שרצה במושל וכן. הקברות לפנות צריכים יכולים לא ואם( המתקיים ביזיון דהוי) זאת

 לפנות צריכים יצליחו לא ואם שאפשר כמה עד בכסף לשחדו צריכים בית הקברות על ארמונו

 .הקברות

 

 והוכיח, כבית הקברות הוי בו קברו וטרם לבית הקברות שהוקצה מקום גם :פת"ש )סק"א(

 באותו אחד לכל הפחות מת שייקבר שצריך נראה אמנם. בסנהדריןמשלטי הגיבורים  דבריו

אבל אם עדיין לא נקבר שם דומיא דביהכ"נ דבהקצאה לחוד לא סגי עד שיתפללו בו,  שטח,

נאסר כלל שיקברו בו אלא  צ"שא ומוכחלא משמע כן  ג"מהש אפילו מת אחד, מותר. אך

 .לבד. ומ"מ ת"ח מותרים בשינה בבית הקברות בהקצאה

 

, כל מה במיתתם ומוחלים המנהג שכך יודעים החיים בו במקום(: שכז) ס"חת בשםפת"ש )ב'( 

 חולים או מתים לצורך העשבים למכור ק"ח בני נהגו ולכן. מותרשאסור מפני כבוד המתים 

שאין הדין באופן וכן  תורה. ישראל ומנהג, בהנאה אסור הקבר שעפר ד"למ אפילו ומותר, עניים

 לחשוש לכבודם.

 

 סעיף ב': 

  הקברותהקברות  בביתבבית  אילנותאילנות

  ..עצמםעצמם  הקברותהקברות  עלעל  שאינםשאינם  מאחרמאחר  פירותיהםפירותיהם  ללקטללקט  מותרמותר  הקברות,הקברות,  בביתבבית  שנוטעיןשנוטעין  אילנותאילנות

 ואילנות גנות :תוס' )מגילה סט. ד"ה אין( רא"ש )מגילה סי' ט'( מרדכי )שם פ"ד סי' תת"ל(

 .פירותיהם ללקט מותר הקברים על ואינם הקברות בבית שנוטעין

 שמירת לתשלום או לצדקה בית הקברות מפירות המלקטים(: ד"סק) ך"בש מובא(, א"סק) ח"ב

 או קבר ג"ע העצים יהיו שלא יקפידו -גן  לו ועושה בית הקברות ששומר הגוי וכן, בית הקברות

 .קבר ספק
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לבד  יםגדל ינםכי אילנות נוטעים אותם וא ,יש אוסריםשבהם  ,עשביםל בין אילנותוההבדל 

משא"כ בעשבים  ונוטעים אותם לכבוד המתים שלא על קבריהם ואין כאן שום מראית העין.

 והרואה יחשוד שמא לוקח עשבים מע"ג הקבר לכן אסור. מעצמם, לבד יםשגדל

וקותיהם איסור ובחבזה אסור לזרוע פרחים בבית הקברות ויש כתב: ובחזו"ע )ח"א עמ' ת"מ( 

 לא תלכו.

 :להניח זר פרחים על ארון המת

 ם.ישו"ת ישכיל עבדי )ח"ד יו"ד סי' כ"ה( אסר משום מנהג גויב

מחז"ל )נדה לז.(  , וראייתוהנוהג כן יש לו על מי לסמוךכתב ש שו"ת קרית חנה דוד )ח"א קמ"ו( וב

 שהיו רגילים להניח הדסים על מיטת המת ומנהג ישראל תורה.

 

 סעיף ג': 

  וישןוישן  חדשחדש  ברברקק

  ..נחלקנחלק  ולאולא  נמכרנמכר  ולאולא  נמדדנמדד  אינואינו  והישןוהישן. . ונחלקונחלק  ונמכרונמכר  נמדדנמדד  חדשחדש  קברקבר

 מתים כמה לידע) נמדד חדש קבר(: בטור המובא קכח ן"רמב על פי, )ע"שו(, יד) רבתי אבל

 לא ישן וקבר(, היורשים בין) ונחלק נמכר(, אחרים למתים מדה אותה ליתן במקצתו נקברים

 והכל, לעצמם שורות שורות נקברים אלא נחלק ולא( משפחה פגם משום) נמכר לא נמדד

 .מתים כבוד משום

 חד.דעת הב"ח שנקבר רק אדם או בפשטות שלא נקבר אדם מעולם. קבר חדש:

תלי המערה והטעם לנ"ל משום ודווקא בזמנם שהיו קונים מערה וחופרים קברים בכ ואמנם זה

 אין מקפידין בכל זה.שייך, אין דבר זה אבל היום ש כבודן של מתים )ופגם משפחה במכירה(.

 

 

 סימן שס"ט

 סעיף א': 

  ולאולא  לדופקלדופק  ולאולא  לגולללגולל  ולאולא  ממנוממנו  הפורשותהפורשות  טומאותטומאות  לכללכל  ולאולא  במתבמת  ליטמאליטמא  שלאשלא  מוזהרמוזהר  הכהןהכהן

  וענפיווענפיו  הארץהארץ  עלעל  המיסךהמיסך  לאילןלאילן  ולאולא  מחוברמחובר  היההיה  אםאם  ארוכהארוכה  להעלותלהעלות  כדיכדי  בובו[ [ שאיןשאין]]  החיהחי  מןמן  לאברלאבר

  וטומאהוטומאה  מהגדרמהגדר  היוצאיםהיוצאים  אבניםאבנים  אואו  איזהאיזה  תחתתחת  ידועידוע  ואיןואין  מהןמהן  אחדאחד  תחתתחת  וטומאהוטומאה  מזהמזה  זהזה  מובדליםמובדלים

  העמיםהעמים  ארץארץ  וכלוכל  מקומומקומו  ידועידוע  ואיןואין  קברקבר  בובו  שנחרששנחרש  שדהשדה  וכןוכן  איזהאיזה  תחתתחת  ידועידוע  ואיןואין  מהםמהם  אחדאחד  תחתתחת

  בובו  כלכל))  במתבמת  שנטמאשנטמא  לחרבלחרב  ליטמאליטמא  אסוריםאסורים  דכהניםדכהנים  אומריםאומרים  ישיש: : בהן. הגהבהן. הגה  ליטמאליטמא  לכהןלכהן  אסוראסור

  בשםבשם  שםשם  אא""רשברשב  תשובתתשובת))  מקיליןמקילין  וישויש( ( הצרפתיםהצרפתים  רבותינורבותינו  בשםבשם  אא""רשברשב' ' ותשוותשו  יראיםיראים  ספרספר  בשםבשם

  מזה.מזה.  נזהריןנזהרין  ואיןואין  להקללהקל  נהגונהגו  וכןוכן( ( באריכותבאריכות  דנזירדנזיר' ' בתוסבתוס  ועייןועיין  דד""הראבהראב

  ::טמאטמאייהטומאות שהכהן מוזהר עליהם שלא לההטומאות שהכהן מוזהר עליהם שלא לה

 

 בעמיו יטמא לא לנפש דכתיב אמור אל הכהנים... ,אהל והיסט ,משאוטמא למת במגע ילא להא. 

 יום של הריון )פת"ש ב'(. 42)ויקרא כ"א, א'( ובכלל זה נפל אחר 

 

דכתיב ואמרת אליהם )שם( )ספרא אמור  מהמת, ותטמא לכל הטומאות הפורשילא להב. 

 ."לנפש"הב"ח המקור הוא ל ו .פרשה א'(

 טומאות הפורשות הם: כזית בשר מן המת וכזית ליחה היוצא מהמת אחר שנרקב.
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מיהא כהן אינו לוקה ומשמע דאיסור דע"ז הנזיר אינו מגלח ולכן ה –לא להטמא לגולל ודופק ג. 

 ג שמחות פ"ד הכ"א וב"י(.-. )נזיר פ"ז משנה באיכא

 

  :גולל

 מצבה. :לדעת ר"ת

 כיסוי הארון. :לדעת רש"י

 

  :דופק

 אבנים המחזיקים את המצבה )שהיה בעמידה(. :לדעת ר"ת

 דף שנותנים בצידו. :לדעת רש"י

 

 ?טומאת גולל ודופק האם הם מן התורה או מד"ס

 מד"ס וכן משמע מהב"י. –לדעת הרמב"ם 

 מן התורה. –לדעת הראב"ד 

 

 לא להטמא לאבר מן החי.ד. 

 דווקא כשיש בשר המעלה ארוכה אם היה מחובר. –טור 

 שאין בו כדי לעלות ארוכה אם היה מחובר. לולא יטמא לאבר מן החי אפי –שו"ע 

 

 ל והשו"ע דיבר על טומאת מגע.אלא הטור דיבר על טומאת אוה וקתאין מחל –ביאור ערוה"ש 

 

שדה שנחרש קבר אילן שענפיו מובדלים וכו' גדר שאבנים יוצאים  ,לא להיטמא לספק טומאהה. 

 ממנה וכו'.

 

  אסור לכהן להטמא בטומאת ארץ העמים.ו. 

 :בזמן הזה והיום

 שהיתה בזמן רק נאסרה העמים כי ארץ ,(: מותרב"סק) ך"ש(, ד"סק) ז"ט ,(, מהרש"לג"סק) ח"ב

 .בטהרה י"א

 והאחרונים ל"כמהרש דלא, ז"בזה גם העמים ארץ דין חל( צח ב) י"השבו לדעת(: ה"סק) ש"פת

 .שבעקבותיו

 לא נהגו להזהר, אולי מפני פרנסה או מפני שכולנו טמאי מתים. –רעק"א 

 

 בענין חרב:ז. 

 יאהרי דחרב ה במת, שנגעה לחרב ליטמא אסורים כהנים: א"רמ, הצרפתים רבותינו, יראים

 (.ג"סק ך"ש, מתכות לשאר ה"והכחלל. )

והחרב  וכן מסקנת הרמ"א דכתיב "לנפש לא יטמא". ,תרומ – נהגו וכן מקילין יש בשם ,ראב"ד

 לאו נפש הוא )לבוש(.

 

 ֶנֶפל:

 כתב שדווקא והמשנה למלך, אבריו נתקשרו לא אפילו שמטמא כתב ם": הרמבפת"ש )ב'(

 החל מטמא ולכן בקיאים לא אנו אך אברים ריקום צריך שאולי י"הנוב וכתב יום.' מ לאחר

 .מספק מטמא יום' מ אחרי שפיר אך באוהל מטמא אינו ועוף חיה צורת לו יש ואם יום. מארבעים

 אדם: מעור חגורה העשויה

 לצורך שרי ולפי זה מדרבנן לכהן אסור אדם מעור העשוי( חגורה) כתב שאזור צדק הצמח

 . ממת הנאה מדין מהתורה אדם לכל אסור הוא אך, רפואה

 מת: אפר
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ואם  ,טמאהאם המת חסר מותר ל  שנשרף, ובחרוך יהודי של אפר לקבור לכהן התיר ץ"היעב

טמא לאפר הולפי לחם הפנים אסור ל  .מצוה מת הוא כ"אא ,צורתו אסור תניכר םאש ,לאו תלוי

 מת אא"כ הוא מת מצוה.

 

 בחצי לנגוע התיר אבל הר בספר. עצמו של החי מן באבר לנגוע לכהן אסר י"הנוב :פת"ש )ג'(

 הכהן מוזהר בשלם ולא בחציו.ו. טומאה כלל חלה שלא ג"בכה שיעור חצי דין אין כי אבר

 

 חצר של גוי שנמצא בה מצבת קבר האם נחשב שדה בית הפרס. :פת"ש )ד'(

הקרקע  דשמא לא היה שם טומאה מעולם ומעמידין את ,החת"ס התיר לכהן להכנס שם

וצירף עוד כמה ספיקות להתיר לכהנים  ,בחזקת טהרה ובתולה שעדיין לא נחפר בה קבר

 להכנס באותה שדה בלא שום פקפוק )אולי הוציאו העצמות א"נ אולי נרקבו( ומה טוב שיבדוק.

 

 

 סימן ש"ע

 סעיף א': 

  כמתכמת  חשובחשוב  מימי

  כמתכמת  חשובחשוב  חי,חי,  הואהוא  עדייןעדיין  אפילואפילו  כדג,כדג,  מגבומגבו  שנקרעשנקרע  מימי  וכןוכן  עמה,עמה,  בשרבשר  ורובורוב  מפרקתומפרקתו  שנשברהשנשברה  מימי

  שתצאשתצא  עדעד  מטמאיןמטמאין  אינםאינם  הרבההרבה  פצעיםפצעים  פצועפצוע  אואו  סימנים,סימנים,  שנישני  בובו  שנשחטושנשחטו  ומיומי  גוססגוסס  אבלאבל  ומטמא.ומטמא.

  מגלחיןמגלחין  אלואלו  פרקפרק  ומרדכיומרדכי  קק""ממ  סוףסוף  ןן""רר))  מתירין,מתירין,  וישויש))  ..גוססגוסס  בובו  שיששיש  לביתלבית  ליכנסליכנס  אסוראסור  ממ""ומומ  נפשםנפשם

  ..((להחמירלהחמיר  וטובוטוב( ( גג""בהבה  בשםבשם

 שנשברה מי: ע"טוש:(, ע) וגיטין.( כא) הגמרא בחולין על פי( כהן טומאת' הל סוף) ש"ורא ף"רי

 עדיין הוא אפילו, ב["סק ך"ש לא. מלפניו ]אך כדג מגבו שנקרע מי וכן עמה, בשר ורוב מפרקתו

 (. חולין) ומטמא כמת חשוב, חי

 אם וכןשנשברה מפרקתו אף שלא נחתך רוב בשר עמה,  לזקן ה"וה: ל"ומהרש( א"סק) ך"ש

 חשוב כמת ומטמא באוהל. לשנים, שנחלק או חללה עד בשדרה או בצוואר לרוחבו נחתך

  של גוססשל גוסס  לביתלבית  כניסהכניסה

שחט בו רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו  :ובגמ' גיטין )ע:( אמר שמואל

 שתצא עד מטמאין אינם, הרבה פצעים פצוע או סימנים שני בו שנשחטו ומי גוסס ולפיכך, ויתנו.

 נפשם.

 לשון" ]להחלו: "נאמר ולכך", להחלו בעמיו בעל יטמא לא)ויקרא כ"א, ד'( " :ובגמ' נזיר )מג.( ת"ר

 להם יטמא לא: "נזיר בפרשת נאמר: אומר רבי. שימות שעה עד בו אסור שאינו ללמד כדי"[ חלל"

 ולא, שימות עד בו אסור שאינו ללמד כדי" )במדבר ו', ז'( במותם" תורה אמרה ולכך", במותם

 . וגוסס[ וחתכים פצעים מלא] מגוייד כשהוא

 ? חלל ואינו היות ובגוסס במגוייד אסור אינו קמא לתנא אף בינייהו? הרי ואקשינן, מאי

, להלכה מינה נפקא ביניהם אין: כלומר, בינייהו דאיכא הוא בלבד דורשין משמעות: יוחנן רבי אמר

 שתנא אלא, מתו לא שעדיין כיון יהםעל אין כהן מוזהרש והמגוייד הגוסס נתמעטו כולם ולדעת

 במותם"."מ כן למד ורבי", להחלו"מ כן למד קמא

 אסורים הגוסס אפילו": מלהחלו" הממעט - קמא לתנא בינייהו. איכא גוסס: אמר לקיש ריש

 את אלא למעט הכתוב בא ולא ",חלל" חשוב הוא הרי" למיתה גוססין רוב"ו היות כי, בו הם

 על אבל, עליו הוא עובר אז, אין - ממש שימות עד": במותם"מ הממעט - לרבי ואילו. המגוייד

 מת. לא שעדיין כיון", למיתה גוססין רוב"ש ואף הוזהר לא הגוסס
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 וקיי"ל כרבי יוחנן שאין כהן מוזהר על גוסס.

 

 לקיש ריש ודעת, לרבא אביי בין אלא, לקיש לריש יוחנן רבי בין אינה שהמחלוקת ,גירסת בה"ג

 אביי. וכדלהלן. לגבי כרבא דהא קיימא לן הלכה להלכה, מינה ונפקא, רבא דעת היא

 נייהו ולכו"ע אין כהן מוזהר על גוסס רק על מת.חדעת אביי: משמעות דורשין איכא ב

 ולרבי אינו מוזהר על גוסס. ,דעת רבא: לת"ק כהן מוזהר על גוסס

א"כ הלכה כחכמים דכהן מוזהר על  ,ריווקיי"ל כרבא לגבי אביי והלכה כרבי מחבירו ולא מחב

 גוסס.

 

 רי"ף פסקו כגירסא ראשונה וכרבי יוחנן דאין כהן מוזהר על גוסס.ההנימוק"י ו

ור"א ומרדכי פסקו וור"א ממיץ וגדולי אי ,הטור הגהות אשר"י )מו"ק פ"ג סי' ע"ה( בשם או"ז

 כגירסת הבה"ג וכחכמים דכהן מוזהר על גוסס.

 

 :האם כהן מוזהר להכנס לבית שיש שם גוסס, דעת הבה"גונחלקו ב

 הבה"ג אוסר. –להב"י וב"ח 

 הבה"ג מתיר. –מרדכי וארחות חיים 

 ולהלכה פסק מרן השו"ע דאסור לכהן להכנס לבית שיש שם גוסס.

 ויש מתירים וטוב להחמיר. :והרמ"א כתב

 .כאן יש חילול, כאן אין שטומאה אף(: ג"סק) ך"ש

 הוא אם וכן בבית. ישן אם להקיצו צ"שא נראה אך, מדינא חמירלה כתב שצריךבשם הב"ח ו

 אך, להיכנס שאסור אלא לצאת כלל צ"שא לומרהדבר  וקרוב. שיצא קודם להתלבש יכול ערום

 .חילוק שאין משמע פוסקים ושאר מהמרדכי כי לצאת נכון

 

, גוסס אצל ליכנס כהן לרופא אסור ח"הב שלפי שכתבבשם שו"ת בית יעקב הביא פת"ש )א'( 

 שמא ספק נדנוד והתעורר מת כבר אם ואפילו, אחר רופא אין אם שמותר( שלח) ס"ודעת החת

 אחר רופא יש אם שאפילו מסתפק ס"החת. לבדוק לו זז( מותר ואחר כך שמת )כגון שראינו חי

 התורה דכל וזז דמת היכא דאסור ליה פשיטא ש"והפת. החולה נרפא אדם מכל לא כי מותר

 .הותרה ולא פיקוח נפש היא אצל דחויה כולה

 

 ולבדוק להיכנס לרופא מותר הקבורה קודם המת את לבדוק צריך בה שבמדינה ס"החת וכתב

 יש אפשר אםלא שומע לחכמים, ש חוטא כהן והוא אחד רופא רק וכשיש, בו לנגוע לו אסור אך

 לו שאין מצוה כמת זה עבורנו כי במגע המת את שיבדוק לו לקרוא מותר לאו ואם לסלקו

 .ר ולא משום מסייע לדבר עבירהולא קוברים אותו בלעדיו ואין בזה משום לפני עיוקוברים, ש

 

 אגרות משה )יו"ד ח"ג סי' קנ"ה(. .אמנם אסור לכהן ללמוד רפואה כשיש צורך להטמא למתים

  :לנוהגים כהשו"ע, האם מותר לכהן להכנס לבית שיש גוסס לישא כפיו

 אסור. –כה"ח 

מותר )דכוונת השו"ע הוא לחומרא( דומיא דהח"א שמתיר להכנס לביהכ"נ לישא כפיו  – חזו"ע

 .אף אם יש גוסס
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 סימן שע"א

 סעיף א': 

  וחציצהוחציצה  נקבנקב, , אהלאהל

  לעליהלעליה  אואו  אחראחר  לביתלבית  ואפילוואפילו  הרבה,הרבה,  גדולגדול  הואהוא  אפילואפילו  תחתיותחתיו  שהמתשהמת  אהלאהל  תחתתחת  ליכנסליכנס  לכהןלכהן  אסוראסור

  סתםסתם  ואםואם  עולם,עולם,  עדעד  ביתבית  לאותולאותו  וביתובית  טפחטפח  עלעל  טפחטפח  בובו  שיששיש  בנקבבנקב  ביתבית  לאותולאותו  הפתוחיםהפתוחים  אחרתאחרת

  והניוהני  עולמית.עולמית.  שםשם  להיותלהיות  בטלובטלו  לאלא  אפילואפילו  חוצצתחוצצת  שהסתימהשהסתימה  האחרהאחר  לביתלבית  ליכנסליכנס  לולו  מותרמותר  הנקבהנקב

  שםשם  להיותלהיות  נתנונתנו  אםאם  מטפח,מטפח,  מיעטומיעטו  אלאאלא  הנקבהנקב  כלכל  סתםסתם  לאלא  אםאם  אבלאבל  הנקב,הנקב,  כלכל  שסתםשסתם  מילימילי

  המקבלהמקבל  דברדבר  וכלוכל: : ממעט. הגהממעט. הגה  אינואינו  לאולאו  ואםואם  תעבור,תעבור,  שלאשלא  הטומאההטומאה  בפניבפני  וחוצץוחוצץ  ממעטממעט  עולמית,עולמית,

  ןן""ורמבורמב  ףף""להרילהרי  טומאהטומאה' ' ובהלובהל  העירהעיר  בניבני' ' פפ  אלפסיאלפסי  הגהתהגהת))  הטומאההטומאה  בפניבפני  חוצץחוצץ  אינואינו  טומאהטומאה

  זז""גג))  סמיכהסמיכה  בלאבלא  לעמודלעמוד  יכוליכול  ככ""אאאא  בחלוןבחלון  סתימהסתימה  מיקרימיקרי  ולאולא( ( יחפוריחפור  לאלא' ' פפ  רישריש  ומרדכיומרדכי  שש""וראורא

  ..((שםשם

 "כתוב בתורה "אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים

 .)במדבר י"ט, י"ד(

אסור לכהן להיכנס לאוהל שיש שם מת וכן לבית סמוך אם יש נקב של טפח שמכאן למדו חז"ל 

 .ט'(-משניות אהלות )פ"ג מ"ז( רי"ף )א' סוף ס"ב( ורא"ש )סי' ח' .אלף בתיםלו על טפח וכן אפי

 

 אלא תלוי כדלהלן: טפח על טפחלא תמיד השיעור של הנקב הוא , אמנם

 עשוי לתשמיש שיעורו טפח. פת"ש )ב'( רמב"ם )פי"ד ה"א(א. נקב ה

ושיעורו שוה למקדח גדול . ב. נקב העשוי לאורה שיעורו כפונדיון. פת"ש )ב'( רמב"ם )פי"ד ה"א(

 (.ד"מ א)ולסלע נירונית. 

 (.ד"מ א) "א.ג. חררוהו רמשים או מים שיעורו כראש ב

 (.ד"מ א)א מקדח בינוני. ד. נקב שהוא לראות דרכו שדהו לשומרו שיעורו כמל

 

 ם ג' תנאים:יקיהתאם סתם את הנקב מותר לכהן להיכנס שם ב

א"נ מיעטו מטפח )על דעת שיהיה  .א. סתם את כל הנקב )אף שלא ביטלו שיהיה שם עולמית(

דאל"כ מקבלים  ,אף שסתם כל הנקב צריך ביטול לעולם ן,אוכליבאמנם  .שו"ע .שם עולמית(

 (.פת"ש ב')טומאה 

 .כשסתם בדבר שלא מקבל טומאה. רמ"אב. 

 .ג. כשהסתימה לא נסמך בדבר אחר. רמ"א

 

 :מצטרף לטפח כדי להעביר הטומאהאם סורגים שכל חלל הוא פחות מטפח 

אם הסורגים אינם של ברזל )אלא מעץ וכו'( דעת ב"ש דמצטרף ודעת ב"ה דלא מצטרף. )אהלות 

 (.פי"ג וקיי"ל כב"ה דלא מצטרף

ודעת הנקודות הכסף דחוצץ , דעת הט"ז דמקבל טומאה ולא חוצץ - של ברזל ואם הסורגים הם

 כי מחובר לקרקע.

 הביאם החזו"ע.ו. כסףהות והרבה פוסקים הורו כנקוד

 

 :מדוע צריך שהסתימה תוכל לעמוד בלא סמיכה

. כל דבר שצריך סמיכה מקרי סתימת עראי. )ולפי"ז אף אם לא מקבל טומאה ואינה כלי אינה א

 ה(. תוס' )ב"ב י"ט(.חציצ

 . אם סומך בדבר המקבל טומאה נחשב שהסתימה מקבל טומאה.ב

 חציצה. ו. כל דבר הנסמך ע"י דבר שהוא כלי אינג

 

 :דלת שיש לה מפתח מחובר בדלת והדלת נסמכת ונסגרת ע"י אותו מפתח
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 דעת הט"ז )ג( דלא חוצץ.

 דעת הנקודות הכסף דחוצץ.

 

 :אלא ע"י צירי ברזל, האם חוצצת צמה,עני דלת שאינה יכולה לעמוד בפ

 דכיון שנסמכת ע"י צירים הו"ל סתימת עראי. ,אינה חוצצת - דעת הט"ז )ג', י'( 

כי מחובר לקרקע ולא מקבל טומאה, וצריך להיזהר  ,הדלת חוצצת -דעת הנקודות הכסף 

 .פת"ש )ט'( .שהצירים נעשו לצורך קרקע דאל"כ הו"ל כלי ומקבל טומאה

 

 :כהן מעוברת יכולה להיכנס לאוהל המתהאם אשת 

 א. שמא הוא נפל. ב. שמא היא נקבה.  :משום ס"ס ,הרוקח )מובא בש"ך א'( מתיר

 טהרה בלועה היא וצ"ע.הא ד  ,המג"א )בפת"ש א'( הקשה דיש להתיר גם בלא ס"ס

הרדב"ז )שם( אומר דהרוקח מיירי דהאשה עומדת ללדת ואינה טהרה בלועה דיש לחוש שמא 

 א הולד חלק מגופו ובכ"ז יש להתיר מכח ס"ס.יוצי

מפשט דברי הרוקח  ,שהוא זכר לה ודענבדקה ע"י אולטרא סאונד וניוצא דאם האשה  הז  ולפי

 ת מותרת להיכנס.ד אסורה להיכנס ולהרדב"ז אם לא עומדת ללמשמע ש

ובאמת החזו"ע )ח"ב עמ' ס"ו( פוסק דעדיף שלא תעשה אולטרא סאונד כדי לעמוד בשיטת 

 הרוקח.

 תיר לה להיכנס.להשבט הלוי )שו"ת ח"ו יו"ד סי' קע"ה( דעת ואם עשתה בדיקת אולטרא סאונד, 

 

 כהן ערום הישן בבית שיש מת

ממילא ו ו,ערום, ולכן עדיף לא להודיע צריך לצאת מיד, אפילודאם יודע שיש מת  –דעת הרמ"א 

 שוגג מותר. )תה"ד ומובא בש"ך שע"ב סק"ב(.

 .פת"ש )שע"ב ס"ק ה'( .וי"א אף בתי השוקיים ,ש הכתונתואפשר ללב –דעת הדגמ"ר 

 ואם יש גוסס בבית מותר לכהן להתלבש )ש"ך ש"ע סק"ד( תה"ד מובא בש"ך שע"ב ס"ק ב'.

 

כהן הישן בבית שיש טומאה מדין סוף הטומאה לצאת א"נ בית סמוך לבית שיש מת ומגיע 

ויש חולקים ואומרים  .לו להתלבש ולצאת הטומאה מדין אוהל הוה להו טומאה דרבנן ומותר

 .ש"ך )שע"ב ס"ק ב'( .דטמא מן התורה ואסור להתלבש בין בסוף הטומאה לצאת ובין באוהל

וי"א דדעת הש"ך דרק סוף טומאה לצאת הוי דרבנן אבל בית סמוך הטמא באוהל טומאתו מן 

 ואסור להתלבש אלא יוצא ערום. .פת"ש )שע"ב ס"ק ג'( .התורה

 

 ': סעיף ב

  לארובהלארובה  מתחתמתחת  טומאהטומאה

  הביתהבית  הארובה,הארובה,  כנגדכנגד  בביתבבית  למטהלמטה  מהמתמהמת  וכזיתוכזית  טפח,טפח,  פותחפותח  בהבה  ואיןואין  לעליה,לעליה,  ביתבית  שביןשבין  ארובהארובה

  טמאה.טמאה.  והעליהוהעליה  טהורטהור

וכזית מהמת למטה בבית כנגד  ,יה ואין בה פותח טפחיארובה שבין בית ועל :אהלות )פ"י(

 לבקוע פתח לה שיש כיון בבית מתפשטת לא הטומאה ה.ה טמאיהבית טהור והעלי ,הארובה

 .טפח פותח שאין משום לבית חוזרת ואינה, למעלה
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 סעיף ג': 

  חדריםחדרים  בשניבשני  זיתיםזיתים  חצאיחצאי  שנישני

  והםוהם  טמאטמא  הביתהבית  נעולים,נעולים,  ודלתותיהםודלתותיהם  מהמתמהמת  זיתזית  חציחצי  אחתאחת  ובכלובכל  לבית,לבית,  פתוחיםפתוחים  חדריםחדרים  שנישני

  טמאים.טמאים.  הםהם  גםגם  נפתחו,נפתחו,  ואםואם  טהורים.טהורים.

 טמא הבית -נעולות  ודלתותיהם מת זית חצי אחד ובכל לבית הפתוחים פנימיים חדרים שני

 .טמאים הם גם נפתחו ואם, טהורים והם

 שני כאילו רואים, לבית מהחדרים לצאת הטומאה שסוף מכיון(: ו"סק) ך"ש(, ה"סק) ז"ט, י"ב

והחדרים טהורים  נעולה, דלת דרך לעבור יכולה לא והטומאה, טמא והוא הבית בתוך החצאים

 אוהל.ואם נפתחו יש . סגוריםהם אם 

 

 סעיף ד': 

  דין סוף הטומאה לצאתדין סוף הטומאה לצאת

  נעולים,נעולים,  והחלונותוהחלונות  הבתיםהבתים  פתחיפתחי  כלכל  אםאם  מהבתים,מהבתים,  באחדבאחד  וטומאהוטומאה  ואכסדראות,ואכסדראות,  זיזיןזיזין  המוקפתהמוקפת  חצרחצר

  שםשם  דרךדרך  לצאתלצאת  הטומאההטומאה  וסוףוסוף  דהואילדהואיל  משוםמשום  והטעםוהטעם. ). )והאכסדראותוהאכסדראות  הזיזיןהזיזין  לתחתלתחת  יוצאתיוצאת  טומאהטומאה

  פסקיפסקי))  משםמשם  לצאתלצאת  המתהמת  שסוףשסוף  העירהעיר  שערשער  דרךדרך  לילךלילך  לכהניםלכהנים  מחמיריןמחמירין  ישיש  ולכןולכן  יצאה,יצאה,  כאילוכאילו  רואיןרואין

  שלאשלא  במקוםבמקום  הפסידהפסיד  לאלא  והמקילוהמקיל  ,,((אא""יי  בשםבשם  הביאהביא  שםשם))  מתיריןמתירין  וישויש  ,,((בובו  וכלוכל  הה""ככ  סימןסימן  יי""מהראמהרא

  איןאין  נעולים,נעולים,  כולםכולם  החצרהחצר  צדצד  שלשל  ואותםואותם  האחר,האחר,  מצדמצד  פתחפתח  אואו  חלוןחלון  נפתחנפתח  . ואם. ואם((להחמירלהחמיר  נהגונהגו

  מהביתמהבית  יוצאתיוצאת  הטומאההטומאה  הזיזין,הזיזין,  לצדלצד  מהןמהן  אחדאחד  כןכן  גםגם  נפתחנפתח  ואםואם  הזיזין.הזיזין.  לתחתלתחת  יוצאתיוצאת  הטומאההטומאה

  למעלהלמעלה  הבולטיםהבולטים  גגיםגגים  לכןלכן  לבית,לבית,  מתחתיהןמתחתיהן  נכנסתנכנסת  הזיזיןהזיזין  תחתתחת  טומאהטומאה  אםאם  וכןוכן  הזיזין.הזיזין.  לתחתלתחת

  טמאים. טמאים.   פתוחיםפתוחים  שפתחיהםשפתחיהם  הבתיםהבתים  כלכל  מהבתים,מהבתים,  באחדבאחד  וטומאהוטומאה  הבתיםהבתים  פתחיפתחי  עלעל  לחוץלחוץ

  לטומאה,לטומאה,  חיבורחיבור  הויהוי  לאלא  ,,''מגמג  פחותפחות  רקרק  ביניהםביניהם  שאיןשאין  אף על פיאף על פי  בזה,בזה,  זהזה  נוגעיןנוגעין  שאיןשאין  גגיןגגין  שנישני: : הגההגה

  נוגעים,נוגעים,  שאינןשאינן  אף על פיאף על פי  מזה,מזה,  למעלהלמעלה  זהזה  היוהיו  ואםואם  ..((בפסקיובפסקיו  וו""מהרימהרי))  להחמירלהחמיר  לבודלבוד  אמרינןאמרינן  דלאדלא

  לקרובילקרובי  לכוףלכוף  יכוליןיכולין  אינןאינן  הכהניםהכהנים  ..((ףף""רירי  טומאהטומאה  בהלכותבהלכות  יי""ננ))  נוגעיםנוגעים  וכאילווכאילו  רמירמי  חבוטחבוט  אמרינןאמרינן

  להוציאלהוציא  שדרךשדרך  במקוםבמקום  לאלא  אםאם  לביתםלביתם  ליכנסליכנס  רשאיםרשאים  יהיויהיו  שהםשהם  כדיכדי  ממקומוממקומו  המתהמת  שיוציאושיוציאו  המתהמת

  (:(:הה""סס  סימןסימן  לל""מהרימהרי  תשובתתשובת))  המתיםהמתים  כלכל

 לצאת: הטומאה סוף דין

 הלכה למשה מסיני. –דעת רש"י ותרה"ד ל

 שע"ב ס"ק ב'(.וכ"כ בסי' גזרת חז"ל ) - דעת הש"ך )ח'(

 ".לצאת טומאה סוף" על מוזהר כהן אין –רא ודעת ר"י מאיו

 

 :מרתף שיש בו מת האם מותר לכהן להיות בבית שמעליו

 פתוח לכו"ע מותר לכהן להיות למעלה.אם בדלת המרתף יש טפח 

 

 :דלת יש חורים פחות מטפח האם מצרפים אותם לטפח להקלבאם 

 . דעת הדרישה )ה'( להקל. א

 . דעת הט"ז )י'( להחמיר. ב

. דעת הגרשוני דמותר אף בדלת שאין חורים הואיל וסוף הטומאה לצאת. והכא רבנן לא גזרו ג

מא דהתם חששו על הקברות שאין להם חלל טפח כמו בקבר פתוח דהכהן העובר עליו נט

 משא"כ בבית או מרתף בדרך כלל יש בהם פתח.

 

 :לאלו הסוברים סוף טומאה לצאת
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 לכו"ע אומרים סוף טומאה לצאת. - . דלת הראשונה שדרכה יוציאו את המתא

 

 :שער העיר האם יש בו דין דסוף הטומאה לצאת

 דיש בו דין סוף הטומאה לצאת. –דעת הר"מ 

 מותר לעבור דרך שם דאין להוסיף על ההלכה למשה מסיני. –דעת הר"י שלם 

 ומסקנת התרומת הדשן דהמחמיר אל יקל והמיקל לא יחמיר.

 לאבשער העיר  להיזהר שנכון כתב ט"והמהרי. להקל הכריע ר"הביא שהדגמובפת"ש )ח'( 

ולכן אם יודע בודאי , ויאהיל לפתע המת יבוא שמאמטעם אחר  אלא" לצאת טומאה סוף" משום

 . מותר לעבור דרך שם ,שבת יוםכגון שה ,עכשיו הושלא יביאו

 

 פתח של בית צידוק הדין

 .ע"לכו להחמיר אין הדין צידוק של לבית המת בו שמכניסים בפתח(: ט"סק) ך"ש, ד"תה

 שני כשיש אךדדרכו יטמא בהתחלה ואחר כך יטהר,  חד(: מותר אם יש פתח אך"בש) מ"מע

 .הדין צידוק אחר המת את מוציאים שדרכו בפתח להחמיר יש זה לבית פתחים

 

 להחמיר לבוד

 אפילו) להחמיר רמי חבוט אמרינן, סמוכים היו שוים היו שאם מזו למעלה זו גגין: א"י, רמ"נמוק

 (.ביניהם טפחים' מג יותר של פער היה

 לבוד אמרינן דלא) לבוד אמרינן לא משלושה בפחות זה לזה סמוכין גגין: א"רמ(, לג) ו"מהרי

 (.א"רמ, להחמיר

 שלא א"הרמ שכוונת ל"וצ, טומאה בדיני כלל לבוד אמרינן שלא ו"במהרי מוכח(: ה"סק) ז"ט

 .להחמיר אפילו בטומאה לבוד אמרינן

 לביתו להיכנס וחייב, ביתו לגג נושק שגגו בבית מת שיש כהן: שאול גבעת בשם( א"סקי) ש"פת

 שכתב ואף. בטומאה שייכנס מאשר הגג את שיסיר לגוי לומר עדיף, פיקוח נפש משום בשבת

 שעה כל איסור עובר הוא הרי לשיטתו וגם כמותו הלכה אין, דרבנן טומאה שזו לקמן ך"הש

 .אחת פעם רק היא לגוי ואמירה

 

 האם כופים להוציא את המת כדי שיוכל כהן להיכנס

 שדרך במקום לא אם המת את להוציא הקרובים לכוף יכולים הכהנים אין: א"רמ(, סה) ל"מהרי

 .(ב"סק מ"דרכ גוי. י"ע אפילו בשבת להוציא מותר ג"שבכה ומשמע. )המתים כל להוציא

 .לפנותו הקרובים את לכוף אפשר בֶנֶפל(: ז"סקי) ך"ש, ח"ב

 עצמו, להרחיק שצריך מזיק דין כאן שאין משום, אותם לכוף אי אפשר בֶנֶפל גם(: א"סקי) ז"ט

 ואין הנפל להוציא לשלוח הכהן יכול אמנם. גרמו השמיים מן אלא היזק מעשה עושה הוא דאין

 .חסר אינו וזה נהנה שזה משום לעכב יכול האב

 

 הקרובים את כופים לצאת מהבית אזי יכול שלא חולה כהן שכשיש כתב א"המג(: ב"סקי) ש"פת

 לפנות שיש, מוהל ואביו בשבת מילתו שאירעה כהן תינוק על אש דת ת"בשו וכתב. המת לפנות

, התינוק שהיית בעצם שיש האיסור ומלבד חולה ככהן הוא שהתינוק משום משכונתו המת

 .לאמו להחזירו אסור יהיה ואז למולו יוכל שאביו כדי להוציאו יצטרכו

 

 לסיכום:

 .אמירה לעכו"ם בשבת הותרוהמותר.  פשניקוח א. משום פ

דעת הט"ז לאסור אא"כ הוא שולח שליח להוציאו.  ,לכפותשאפשר דעת הש"ך  - לֶפ ב. אם הוא נֶ 

 ג. אם נוהגים לכפות מותר.
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 סעיף ה': 

  וקברוקבר  מתמת  שלשל  אמותאמות' ' דד

  גבוהותגבוהות  במחיצותבמחיצות  מסוייםמסויים  הקברהקבר  שאיןשאין  א?א?""בדבד  קבר.קבר.  שלשל  אואו  מתמת  שלשל  אמותאמות  ארבעארבע  בתוךבתוך  לקרבלקרב  אסוראסור

  איןאין  טפחים,טפחים,' ' יי  עמוקעמוק  בחריץבחריץ  אואו  טפחים,טפחים,  עשרהעשרה  גבוהותגבוהות  במחיצותבמחיצות  מסוייםמסויים  הואהוא  אםאם  אבלאבל  טפחים,טפחים,' ' יי

  ליגעליגע  ומותרומותר  מתמת  בובו  שיששיש  ביתבית  אצלאצל  לעמודלעמוד  לכהןלכהן  ומותרומותר))טפחים. טפחים. ' ' דד  אלאאלא  ממנוממנו  להרחיקלהרחיק  צריךצריך

  ..((וו""קלקל  סימןסימן  אא""הרשבהרשב  תשובתתשובת( )( )עליועליו  מאהילמאהיל  דברדבר  שוםשום  יהאיהא  שלאשלא  ובלבדובלבד  בכתליובכתליו

  לטומאה. אמות ארבע תופס מת :סוטה )מד.(

 אוכלי יתרגלו שלא בכדי, טמא יהיה למת סמוך אמות ארבע בתוך הנמצא שכל חכמים שגזרו

 בלא וייטמאו עליו ידיהם יאהילו לב לשים בלא שמא לחשוש ויש, ממש אליו להתקרב טהרות

 לכך. מודעים שיהיו

והטעם שמא יאהיל  ,ואם נקבר תופס רק ד"ט ,מת תופס ד"א כשלא נקבר – יונתן נודעת רב

 היה תוך ד"א של מת.ם שהיו עושי והראיה דהציון עליו עם תרומות א"נ שמא יגע במת.

 והא דלא עשו כאן אלא תוך ד"א כדי לא להפסיד א"י. אף בקבר תופס ד"א. – דעת הרא"ש ושו"ע

ובש"ך )י"ח( הביא מחלוקת האם המת תופס ד"א דווקא במקום קביעותו כמו בספינה וכן בבית 

יל או יגע בו הואיל דאין חשש שמא יאה ,אבל במיטה כשהוא לפנינו ומספידים לא תופס ד"א

 או גם כשהוא במיטה לפנינו תופס ד"א )דרישה(. ,וניכר היכן הוא )דעת הרוקח(

 כדעת המקילים ולא אמות,' ד ותופס כמחיצה זה אין לפנינו המת מונח שאפילו כתב שהדרישה

 או בבית שדווקא הרוקח כדברי הוא המקילים שטעם נראה אך. למת להתקרב הדורש לכהן

 שם דאין תופס, אינו מיטה על אותו מעמידין וכאשר, אמות' ד תופס קביעותו מקום שהם עגלה

 המיטה. על אותו כשמוליכין ה"שה ונראה, קביעותו

 

 מת בו שיש בית

 לנגוע ואפילו פתחו לפני ואפילו מת בו שיש בית אצל לעמוד לכהן מותר: א"רמ(, קלו) א"רשב

 .בכתליו

ב"ח הודעת הרוקח ו .ו מותר לכהן ליגע בכתליוישפרץ פצימוהש"ך )י"ט( ביאר דאף בבית סתום 

 שם.לקרב התו כל ד"א סביב הבית אסור לכהן ל ידאם פרץ פצימ

 

 :תופס ד"א ממקומו בתוך הקבר או מהקבר עצמו - כשהמת נקבר

 ה( משמע דתופס ד"א מהקבר.ס"מפשטות לשון השו"ע )

 .ממקום המת. פת"ש )י"ד(תופס ומלשון הרמב"ם משמע ד 

 סעיף ו': 

  ספינהספינה

  בה.בה.  ליכנסליכנס  לכהןלכהן  אסוראסור  בה,בה,  כשדורכיןכשדורכין  שמתנדנדתשמתנדנדת  קטנהקטנה  היאהיא  אםאם  בספינה,בספינה,  המונחהמונח  מתמת

 ,ספינה גדולהב(: מת שנמצא ב"סקי) ז"ט, ע"שו(, תקנט, כח) א"רשב(, תתסה במרדכי) ם"מהר

אבל  .אין איסור לכהן להיכנס לספינה אלא שתופס ד"א ,שמי שדורס שם אין הספינה מתנדנדת

 בה להיכנס לכהן אסור, לדעת ר' מאיר בה כשדורכים שמתנדנדת קטנה בספינה המונח מת

 מ"דרכ, ומסיט ומתמוטט עליו יושב או שהולך דבר כל וכן. )יסיט שמא ,משום טומאת היסט

 (ו"סק

 חוץ שיהיה ובלבדלהיכנס שם,  מותר: משה ר"ב יצחק' ור כהן משה' ר בשם( ג אבל) מ"הגה

מהמשנה שכתוב בכל אותם שאמרו טמא היינו לתרומה אבל  זאת ומוכיח .אמות לארבע

 לטהרות טהור א"כ אין הטומאה מן התורה )ואין כאן אזהרה לכהן, וכן פסק ר"י בר משה(.

 ולהלכה פסק מרן השו"ע דספינה קטנה אסור לכהן להיכנס שם.
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  :האם מותר לכהן לטוס במטוס שיש מת בתא המטעןא. 

ודעת החזו"ע )ח"ב עמ'  ,רנ"א( ואגרות משה )יו"ד ח"ב סי' קס"ד( לאסור )ח"ט סי' דעת שבט הלוי

 נ"א( להתיר.

 בית הקברות:האם מותר לכהן לטוס ע"ג ב. 

 ודעת החזו"ע )שם( להתיר. ,דעת החזו"א )אבה"ע סי' קמ"ד ס"ק ט'( לאסור

 ברות:קית ההאם מותר לכהן לנסוע ברכבת מכונית בדרך העוברת דרך בג. 

ג'( להתיר -ודעת שו"ת ציץ אליעזר )חי"ב סי' ס"ב ,ב פעלים )ח"ג יו"ד סי' כ"ג( דאסורדעת שו"ת ר

 ועדיף לשים עץ תחתיו.

 

 סימן שע"ב

 סעיף א': 

  הבריותהבריות  וכבודוכבוד  מצוהמצוה  במקוםבמקום  טומאהטומאה

  קברקבר  בהבה  ושנחרשושנחרש  קברקבר  בהבה  שנאבדשנאבד  שדהשדה: : פירושפירוש))  הפרסהפרס  לביתלבית  ליכנסליכנס  אסוראסור  שהכהןשהכהן  פיפי  עלעל  אףאף

  ואיןואין  תורה,תורה,  ללמודללמוד  אואו  אשהאשה  לישאלישא  שםשם  לילךלילך  צריךצריך  היההיה  אםאם  העמים,העמים,  לארץלארץ  אואו( ( אמהאמה  מאהמאה  ושיעורהושיעורה

  דרךדרך  העוברהעובר  אבלאבל  וכןוכן  אחר.אחר.  במקוםבמקום  ללמודללמוד  מוצאמוצא  אםאם  אפילואפילו  שםשם  דרךדרך  לעבורלעבור  יכוליכול  אחרת,אחרת,  דרךדרך  לולו

  ולערערולערער  כוכביםכוכבים  עובדיעובדי  עםעם  לדוןלדון  דבריהםדבריהם  שלשל  מטומאהמטומאה  מטמאמטמא  וכןוכן  לנחמו,לנחמו,  אחריואחריו  לילךלילך  יכוליכול  שםשם

  בזה. בזה.   כיוצאכיוצא  כלכל  וכןוכן  מידםמידם  כמצילכמציל  שהואשהוא  מפנימפני  עמהם,עמהם,

  שיצאשיצא  סתםסתם  לולו  יקראויקראו  אלאאלא  לו,לו,  להגידלהגיד  ידע, איןידע, אין  ולאולא  המתהמת  עםעם  באהלבאהל  והואוהוא  ערוםערום  ששוכבששוכב  כהןכהן: : הגההגה

  אםאם  ודוקאודוקא. . עצמועצמו  שילביששילביש  עדעד  להמתיןלהמתין  אסוראסור  לו,לו,  הגידוהגידו  כברכבר  אםאם  אבלאבל. . תחילהתחילה  עצמועצמו  שילביששילביש  כדיכדי

  שהואשהוא  העמיםהעמים  ארץארץ  אואו  הפרסהפרס  בביתבבית  הואהוא  אםאם  אבלאבל  דאורייתא,דאורייתא,  טומאהטומאה  שהואשהוא  המתהמת  באהלבאהל  הואהוא

  לעיללעיל  שנתבארשנתבאר  כמוכמו( ( חח""רפרפ  סימןסימן  הה""תת))  הבריותהבריות  כבודכבוד  דגדולדגדול, , תחלהתחלה  עצמועצמו  ילבישילבישדרבנן, דרבנן,   טומאהטומאה

  שיצאשיצא  כדיכדי  לולו  ולהגידולהגיד  להקיצולהקיצו  צריכיןצריכין  באוהל,באוהל,  עמועמו  ומתומת  ישןישן  שהואשהוא  כהןכהן  ..כלאיםכלאים  לעניןלענין  גג""שש  סימןסימן

  ..((טט""סס  סימןסימן  לל""מהרימהרי  תשובתתשובת))

כגון שדה שנחרש קבר ולילך לחו"ל. ברייתא ע"ז  ,אופנים שהכהן מותר להיטמא בטומאה דרבנן

 .)יז.(

 לחזור לא"י. כדאמרינן בכתובות )קיא.( אחיו של זה נשא גויה וכו'. ל מנת. לישא אשה עא

. ללמוד תורה. ונחלקו התנאים אם דווקא כשאין מוצא ללמוד )רבי יהודה( או גם כשיש אחר ב

 יוחנן פסק כרבי יוסי.)רבי יוסי( שלא מן הכל אדם זוכה ללמוד ורבי 

 . ללכת אחרי האבל לנחמו )ברכות יט:(.ג

 עכו"ם.מלכי . לילך לקראת מלכי ישראל וד

 . לדון עם הגויים ולערער עמהם מפני שהוא כמציל מידם )רמב"ם הל' אבל פ"ג הי"ד(ה

 

דת"ת מביא לידי מעשה ולהתחתן  הותר, מצוות אלול וכתבו התוס' )ע"ז שם ד"ה ללמוד( דדווקא 

אמנם . וכן משמע בגמ' מגילה )כז.( .וכו' אבל שאר מצוות לא "לא תוהו בראה"גם חשוב דכתיב 

 בשאילתות מפרש הנך דקילי וכ"ש לשאר מצוות שהן חשובות.

 משמע כדעת השאילתות דהרי התיר לנחם אבל וכו'.  מהשו"ע )בס"א(ו

 

 חייב לצאת )פנים מאירות(. ואינכהן הלומד תורה בבית ויש בו טומאה דרבנן אפשר ד :פת"ש )א'(

הכהנים יוצאים ומבטלים  ,שו"ת חוות יאיר כתב דאף בטומאה דרבנן הנמצא בביהכ"נבאולם 

 אחר שהש"צ קרא כהנים צ"ע אם יכולים לצאת.לדבר כזה  אירעואם  ,דוכןעליה למצות 
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אליהו , דמה שאמר שיסמוכו מה על להם אין צדיקים קברי על המשתטחים הכהניםפת"ש )ב'(: 

אי  הארונות על ומהדילוג, מטמאים שצדיקים' התוס , וכתבודת"ח לא מטמא מדובר במת מצוה

 ייתכן וגםחכמים  תלמידי כבוד ולאידועה  מצוה לא אין צדיקים לקברי בעלייה כי להוכיח, אפשר

 .תורה איסור והוי סתומים שהקברים

 

גר"מ אליהו )מאמר דעת הול ,לאסור דעת הציץ אליעזר )ח"י סי' א'( –קבר רחל ומערת המכפלה 

 והטעם דהטומאה היא מתחת לכמה קומות. ,מרדכי פ"כ סעיף כ"ה( מותר

 

 ,עולה רק מה שכנגד המת -רק דתלוי אם אין חלל טפח  ,הטומאה עולה מן התורה ,קבר סתום

עולה כל מה שכנגד הקבר )אהלות פ"ז מ"א(. תוס' רא"ש. אמנם לדעת  -ואם יש חלל טפח 

 קבר סתום אם יש חלל טפח הטומאה היא מדרבנן.בורמב"ם רש"י 

אם אין חלל טפח הטומאה רצוצה ועולה מן התורה מה שכנגד  ,קבר שפתוח טפח על טפח

המת ואם יש חלל טפח מן התורה אין הטומאה עולה רק שחז"ל גזרו טומאה עליהם בגלל 

 הקברות שאין חלל טפח. תוס' )ע"ז שם( רמב"ן )בחי' ב"ב קא.(

 

כהן הנמצא תחת הרקיע ומוקף באוהל המת בשבת ולא יוכל לצאת עד יום א'  :פת"ש )ג'(

 :בחצות

וכן יש פתרון לשים  ,ובפרט אם צריך לנקביו ,ובנו התיר .היתר לזה בשו"ת שער אפרים לא מצא

 קרש וללכת תחת אותו אוהל עד היציאה.

 

  :פת"ש )ד'(

בשוגג האיסור נחשב כמעשה ועליו לצאת . כהן שנכנס באיסור לבית שהיה מת אף שהיה א

 ערום.לו אפי

 . כהן שנכנס בהיתר )כגון שהיה עדיין חי( מלשון רמ"א ותרה"ד משמע דעליו לצאת ערום.ב

וע"ז אמרינן גדול  ,הו"ל בשב ואל תעשהשם ה יפנים מאירות )ח"ב סי' נ"ז( השהי הרבולדעת 

 כבוד הבריות ומותר לו להתלבש.

 סעיף ב': 

  םם""עכועכו  קבריקברי

  שיששיש  . אף על פי. אף על פי((המקבלהמקבל' ' פפ' ' ותוסותוס  ממ""מהרמהר. ). )עליהםעליהם  מלילךמלילך  הכהןהכהן  ליזהרליזהר  נכוןנכון  כוכביםכוכבים  עובדיעובדי  קבריקברי

  כוכביםכוכבים  לעבודתלעבודת  מומרמומר  שלשל  קברקבר  אבלאבל  להחמיר.להחמיר.  ונכוןונכון( ( יראיםיראים' ' סס  בשםבשם  יי""והגמיוהגמי  םם""רמברמב))  מקיליןמקילין

  ..((בב""ורמורמ  דד""קצקצ' ' סיסי  אא""רשברשב))  ישראל.ישראל.  כשלכשל  מטמאמטמא

 :האם יש טומאת אוהל ומגע ומשא בעכו"ם

 המאהיל את] באוהל מטמאין אינן כוכבים עובדי קברי :היה רשב"י אומר :)סא.(גמ' יבמות 

, באוהל ימות כי אדם)במדבר יט, יד( " תורה שאמרה מה בכלל נכללים אינם שהם כיון[, עליהם

". ודווקא ישראל נקראו אדם דכתיב ימים שבעת יטמא באוהל אשר וכל האוהל אל הבא כל

 מרעיתי אדם אתם" אתם קרויים אדם ולא אומות העולם. )יחזקאל ל"ד, ל"א( ואתן צאני

 לגבי מדורות עכו"ם. ,ודעת רשב"ג )אהלות פי"ח מ"ט( דעכו"ם מטמאים באוהל

דמובא שם מעשה שרבה בר אבהו מצא את אליהו  ,ובגמ' ב"מ )קיד.( משמע דהלכה כרשב"י

אומר קברי גויים אינם  בבית הקברות ושאל אותו לפשר הדבר בהיותו כהן וענה לו דשנינו רשב"י

 מטמאים.

ולהלכה פסק הרמב"ם )הל' אבל פ"ג ה"ג( דעכו"ם אין מטמאים באוהל אבל מטמאים במגע 

 ובמשא.
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כי רוב  ,ואליהו היה שם ,אמנם התוס' )ב"מ שם ד"ה מהו( ס"ל דאליהו דחאו לרבה בר אבהו

 מלכים. ים המותרים לעבור דרכם כמו לקראתאופנויש  .ארונות יש בהם פותח טפח

)הל' אבל פ"ג אות ב'( בשם ספר היראים דעכו"ם אינם מטמאים לא באוהל  ניודעת הגהות מיימו

 ולא במגע ומשא.

 

 :שיטות בענין שלושהעולה מזה 

 דעכו"ם מטמאים במגע ובמשא ובאוהל. פותדעת התוסא. 

 דעכו"ם מטמאים במגע ובמשא אבל לא באוהל. דעת הרמב"םב. 

 ולא באוהל. ובמשא במגעאינם מטמאים כלל לא  דעכו"ם דעת היראיםג. 

דהיינו שמטמאים באוהל )וכ"ש  .קברי עכו"ם נכון לכהן להיזהר מלילך עלש ומרן השו"ע פסק 

 במגע ומשא( שולחן גבוה.

ולא  ובמשא במגעאולם דעת הש"ך )ד'( וחזו"ע )ח"ב סוף עמ' נ"ה( שכוונת השו"ע דגוי מטמא 

 באוהל.

 עכו"ם. יקרב לד"א של קברהתי"ג( מסתפק אי מותר ל שע"א ס"ק סי' והפת"ש )

שיש לו חולי המסכן את חייו ורפואתו היא לתת  נכפה לכהן התיר( שלט) ס"החת :פת"ש )ח'(

 אחר מת י"ע נטמא היום באותו אם ם"עכו למת יד נתינת של סגולה לנסותידו למת ולומר לחש 

ולכן אם מת ישראל והוא נטמא מותר לו ללכת  ,אפשר לסמוך על דעת רש"י ור"תבשכונתו, ו

 באותו יום לנסות רפואה זו.

 

לא מוזהר כבר  שנטמא שכהן( יז ה נזיר) ד"הראב דעת לצרף שאפשר כתב ר"הדגמפת"ש )ט'(: 

 שמא בו חזר אך, ס"ס משום גוי של אהל טומאת ולהתיר להיטמא, ומותרלעולם על הטומאה 

 והביא, איסור שאין ד"בראב הבין( שלט) ס"והחת. איסור יש אך מלקות שאין רק סבור ד"הראב

 להתיר וצירפן היום באותו טומאה איסור עליו אין שנטמא שכהן והיראים י"ורש ת"ר דעת עוד

 .סכנה ספק במקום במגע ם"לעכו ליטמא

 

עיין בתשובת שבות יעקב )ח"ב סי' צ"ח(  ,כהני חו"ל האם מותרים לטמאות בטומאה דרבנן

 ובחת"ס )סי' של"ז(.

 

 סימן שע"ג

 סעיף א': 

  מטמאמטמא  מתימתי  ועדועד  מטמאמטמא  מתיםמתים  ולאיזהולאיזה  הטומאההטומאה  עלעל  מוזהרמוזהר  כהןכהן  איזהאיזה

; ; בידיםבידים  לטמאותןלטמאותן  ודוקאודוקא))  ..הקטניםהקטנים  עלעל  הגדוליםהגדולים  מוזהריםמוזהרים  כךכך  לטמאותלטמאות  שלאשלא  מוזהרמוזהר  שהכהןשהכהן  כשםכשם

  חח""קכקכ  סימןסימן  אא""הרשבהרשב( )( )להפרישןלהפרישן  צריךצריך  איאי  גג""שמשמ  סימןסימן  חח""באבא  עייןעיין  מעצמןמעצמן  מטמאיןמטמאין  הקטניםהקטנים  אםאם  אבלאבל

  (.(.צריךצריך  דאיןדאין  כאןכאן  כתבכתב  םם""הרמבהרמב  בשםבשם  וטורוטור  ו.ו.""ומהריומהרי

  קטניםקטנים

 אמור ואמרת )ויקרא כ"א, א'( להזהיר גדולים על הקטנים. :בגמ' יבמות )קיד.( תניא

 שלא לטמאות את הקטן בידיים. יםדין מוזהר בית. מכאן לומדים דבין אביו ובין א

 להיטמא האם יש חיוב על בית דין ואביו להפרישו.ואם הקטן הולך 

 . אביו מצווה להפרישו ולחנכו בקדושה.ב

 אין חיוב על בית דין להפרישו )הל' אבל פ"ג הי"ב(. :לדעת הרמב"ם –בית דין  .ג

 להפרישו. יםלדעת הטור בית דין מצוו

 א. שלא יטמ יםדין מוזהר ביתהרמ"א בשם י"א דגם  כתב - . ואם הגיע לחינוךד



115 

 

 

 אין שהרי מחד –או אסור לו להיטמא  לקרוביו להיטמא יכול קטן אם ע"דצפת"ש )א'( נסתפק ב

כיון שמחנכים אותו לכשיגדל )לכן מוזהרים  ומאידךהמתאבל חייב להיטמא, ורק  אבלות חיוב לו

 על טומאתו( א"כ צריך לטמאותו וצ"ע. 

 

 ב':  סעיף

  ונשיםונשים  פסוליםפסולים

  ..ליטמאליטמא  מותריםמותרים  וכהנתוכהנת  חללחלל  אבלאבל. . מליטמאמליטמא  מוזהרמוזהר  מוםמום  בעלבעל  אפילואפילו

"אמור אל הכהנים בני אהרן" לרבות בעלי מומין ולמעט חלל וכהנת  :ספרא )אמור( דרישב

 שאינם מוזהרים על הטומאה.

 אבל חלל דרבנן כגון נולד מחלוצה אסור להיטמא. ,וכתב הב"ח דכ"ז דווקא חלל מן התורה

 

 סעיף ג': 

  לקרוביםלקרובים  טומאהטומאה  חיובחיוב

  מטמאיםמטמאים  רצה,רצה,  לאלא  ואםואם. . להםלהם  שיטמאשיטמא  מצוהמצוה  להם,להם,  מטמאמטמא  שכהןשכהן  בפרשהבפרשה  האמוריםהאמורים  המתיםהמתים  כלכל

  ..האשההאשה  ואחדואחד  האישהאיש  אחדאחד. . כרחוכרחו  עלעל  אותואותו

 .מצוה - "יטמא לה.(: "ק) זבחים

כל המתים האמורים בפרשה שכהן מיטמא להם מצוה שיטמא ואם לא רצה מכריחים אותו 

 להיטמא.

 :האם אשה מצווה להיטמא לקרובים

כל המוזהר על הטומאה מפני ש . )פטורה אשה אך, איש דווקא)הל' אבל פ"ב ה"ו(:  ם"רמבדעת 

 קאי" אהרן בני"ש או", יטמא"ב אינה" יטמא לא"ב שאינה מכיוןואשה  ,מצווה להיטמא לקרוב

 .(ן". רמבהכתוב בפרשה כולל גם זה "בני אהרןדהיינו ש" אכולה.

ג( "סק ך"ש, כהנת)האשה  ואחד האיש אחד: ע"טוש(, ד טומאה) ש"רא(, ם"הרמב על) ד"ראב

 מצווים.

 סעיף ד': 

  הקרובים:הקרובים:

  ארוסה,ארוסה,  אואו  גרושהגרושה  אואו  פסולהפסולה  אבלאבל. . כשרהכשרה  שהיאשהיא  נשואהנשואה  אשתואשתו  ::להםלהם  שמיטמאשמיטמא  הקרוביםהקרובים  הםהם  אלואלו

  נתחללה. ולבנונתחללה. ולבנו  אפילואפילו  לאמולאמו  ומיטמאומיטמא  ..לולו  מיטמאהמיטמאה  ולאולא  אוננתאוננת  לאלא  היאהיא  וכןוכן. . להלה  מיטמאמיטמא  ולאולא  אונןאונן  לאלא

  ובתוובתו  מבנומבנו  חוץחוץ. . פסוליםפסולים  הםהם  אפילואפילו, , ואילךואילך  יוםיום  משלשיםמשלשים  שהםשהם  אואו  חדשיוחדשיו  לולו  שכלושכלו  ליהליה  דקיםדקים  ולבתוולבתו

  אואו  שפחהשפחה  בניבני  הםהם  כןכן  אםאם  אלאאלא. . פסוליםפסולים  הםהם  אפילואפילו  מאביומאביו  ולאחותוולאחותו  כותית. ולאחיוכותית. ולאחיו  אואו  משפחהמשפחה

  כותית. כותית. 

  ארוסהארוסה  היאהיא  אפילואפילו  ארוסהארוסה  לאחותולאחותו[ [ מיטמאמיטמא  אינואינו  וכןוכן. ]. ]מיטמאמיטמא  אינואינו  מאמומאמו  ולאחותוולאחותו  לאחיולאחיו  אבלאבל

  ומיטמאומיטמא. . עץעץ  ומוכתומוכת  ובוגרתובוגרת  שנתגרשה,שנתגרשה,  ארוסהארוסה  לאחותולאחותו  מטמאמטמא  אבלאבל. . ומפותהומפותה  לאנוסהלאנוסה  ולאולא. . לכהןלכהן

: : פירושפירוש" )" )נשאנשא  לבילבי  כתובתךכתובתך  תהדרתהדר  בניםבנים  בלאבלא  מיתתמיתת  איאי""  בכתובתהבכתובתה  כתבכתב  אםאם  אפילואפילו  יבםיבם  לשומרתלשומרת

  (.(.אביהאביה  לביתלבית

 ואלו הקרובים שמיטמא להם:
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דכתיב "כי אם  ,אבל גרושה או ארוסה או פסולה אינו מיטמא לה .. אשתו נשואה שהיא כשרהא

וכתיב "לא יטמא בעל בעמיו" מכאן שיש בעל דלא מיטמא . ליו" )ויקרא כ"א, א'(לשארו הקרוב א 

 ששמעה שמת בעלה ונישאת. רושוכתוב בא"ח )הובא בב"י( פסולה פי והיינו בפסולה.

שלא  ה. שומרת יבם שמתה, יבם כהן מיטמא לה הואיל ויורש אותה )אז מיטמא לה אף במקרב

קוראת וקרוביה לא עונים לה אז מטילים את הקבורה על הו"ל מת מצוה דהיא ד  ,ירש אותה(

 הבעל )כמו אשת קטנה(.

 דאל"כ הוא חלל ולא מוזהר על הטומאה(. .נתחללה )אחר שנולד לו. אמו אפיג

אבל לא לבנו ובתו מן  ,ודווקא שכלו חודשיו א"נ שיצא מכלל נפל .הפסולים לואפי ,. לבנו ובתוד

 הנכרית ומן השפחה.

 ולא מאמו.  –תו מאביו . לאחיו ואחוה

 אם היא אנוסה או מפותה לא מיטמא לה דכתיב "אשר לא היתה לאיש". –ובאחותו מאביו 

 ואם היא בוגרת לכו"ע מיטמא לה.

 לדעת ר"מ ור"י מיטמא לה דהרי לא היתה לאיש. –מוכת עץ וארוסה 

 .לאיש" אשר לא היתה"וכתיב  "בתולה"דכתיב  ,ולדעת ר"י ור"ש אינו מיטמא לה

 אבל מוכת עץ מיטמא לה. ,ארוסה לא מיטמא לה –ולהלכה פסק מרן השו"ע 

 ראייתו ואין) טומאה דין מפקיעים לא דרבנן שכתב שקידושין מ"הביא דברי המלובפת"ש )ב'( 

 דרבנן שבנישואין , וכתביטמא בשב ואל תעשה או לא אהאם דוחה עשה דלומספק"ל (, מכרעת

  לה. מיטמא ולא בעולה בחזקת היא

 ': הסעיף 

  לצורךלצורך

  אפילואפילו  הראשונה,הראשונה,  ולסבראולסברא: : הגההגה  ..לצורךלצורך  דדוקאדדוקא  אא""ויוי. . לצורךלצורך  שלאשלא  אפילואפילו  להם,להם,  שמיטמאשמיטמא  אלואלו  כלכל

  מוטלמוטל  יהאיהא  שלאשלא  כדיכדי  ולשמרוולשמרו  לולו  לטמאותלטמאות  שרישרי  ביום,ביום,  בובו  לקוברולקוברו  אפשראפשר  שאישאי  בשבתבשבת  מתמת  לולו  מתמת

  ולהביאולהביא  קבורהקבורה  לצורךלצורך  רקרק  לטמאותלטמאות  שלאשלא  האחרונההאחרונה  כסבראכסברא  להחמירלהחמיר  ונכוןונכון(. (. גג""רפרפ' ' סיסי  הה""תת))  בבזיוןבבזיון

  ..((ץץ""שאנשאנ  תוספותתוספות  בשםבשם  שםשם))  ותכריכיןותכריכין  ארוןארון  לולו

 מה נקרא לצורך והאם נטמא גם שלא לצורך.

 .דמיטמא בין לצורך ובין שלא לצורך )ומצוה להיטמא. ש"ך ט'( :. כתב הרמב"ן )עמ' קמ"א(א

 מיטמא רק לצורך אבל שלא לצורך לא מיטמא. :ב. תוס' פסחים )ט. סוף ד"ה בשפחתו(

 טמא רק לצורך קבורה או להביא תכריכין.הימותר ל  :)שם ע"ב ד"ה ובא(ג. תוס' משאנץ 

 

 וכתב בתה"ד )סי' רפ"ג( דלשמור על מת בשבת מותר להיטמא דהוי קצת לצורך.

 

דבחול לכו"ע מצוה לשמור על המת אף שיש אחרים העוסקים במת מ"מ  כתב ובפת"ש )ב'(

 שמא יצטרכו משהו והוא יעזור להם.

 

 סעיף ו': 

  מיטמאמיטמא  מתימתי  עדעד

  שיסתוםשיסתום  עדעד  לצורךלצורך  לולו  לטמאלטמא  מותרמותר  לפנותולפנותו  דעתודעתו  ואםואם. ). )הגוללהגולל  שיסתוםשיסתום  עדעד  אלאאלא  להםלהם  מיטמאמיטמא  אינואינו

  (.(.בב""רצרצ  סימןסימן  אא""הרשבהרשב  תשובתתשובת( )( )שנישני  גוללגולל

(, הקבורה אחר אפילו) יום אותו כל מ"לר ?עד מתי מיטמא להם :י"א( תניא-אבל רבתי )פ"ד ה"י

 .הגולל שייסתם עד ט"ר בשם יהודה' לר, ימים שלשה ש"לר

 וכן פסק מרן השו"ע.כתב הרמב"ן )עמ' קמ"א( הלכה כר"י משם ר"ט ו
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 :ובביאור עד שיסתם הגולל

 שהיינו י"ברש הסביר ן"הרמב. הקבר על שנותנים האבן היינו ת"ולר הארון. כיסוי היינו י"לרש

 מקרי סתימת הגולל )לענין אבלות( ולכן אין הכהן מיטמאוזה  בבית במסמרים הארון סתימת

 .בקבר הארון כיסוי לסתימת י"רש שכוונתהש"ך )י"א( הוכיח  אך, עליו ותמה ,יותר

 .שני גולל שיסתם עד לצורך לו להיטמא מותר, לפנותו דעתו אם: א"רמ(, רצב) א"רשב

 

 סעיף ז': 

  אחראחר  למתלמת  טומאהטומאה

  ליזהרליזהר  צריךצריך  מתמת  לולו  שמתשמת  כהןכהן  לפיכךלפיכך. . לקרוביולקרוביו  שמיטמאשמיטמא  בעתבעת  אפילואפילו  למתלמת  להתטמאלהתטמא  לכהןלכהן  אסוראסור

  אחריםאחרים  בקברותבקברות  יתטמאיתטמא  ולאולא  הקברותהקברות  לביתלבית  ליכנסליכנס  שלאשלא  כדיכדי  הקברותהקברות  ביתבית  בסוףבסוף  ולקברוולקברו

  ליטמאותליטמאות  מותרמותר  במתו,במתו,  עוסקעוסק  שהואשהוא  בעודבעוד  אבלאבל. . ממתוממתו  שפירששפירש  לאחרלאחר  ודוקאודוקא: : הגההגה  ..מתומתו  כשיקבורכשיקבור

  ..((טורטור))  לאחריםלאחרים  אףאף

 יכול, בו ונגע אחר ומת מתו לו כתיפיו, והושיטו על לו מונח מת לו שהיה נזירבגמ' נזיר )מה:( 

 יטמא לא: "ד( כא, )ויקרא כהנים טומאת גבי לומר תלמוד, השניה הטומאה על אף חייב יהא

 יצא, להתחלל שלא ומזהירו מחולל שאינו במי מדבר שהכתוב למדנו להחלו", הרי בעמיו בעל

  שוב. ליטמא מוזהר שאינו ועומד מחולל שהוא זה

)ויקרא כ"א, ד'(  "להחלו"מותר לקחת מת אחר דכתיב  ,מבואר דכהן שהיה בחיבור עם מתוו

והנוגע בו בין שהוא תופס מת אחר או  .כבר מחולל ולא מוסיף שום טומאה וחילולש משא"כ זה 

 לא נהיה אב הטומאה.

אמנם אם כבר פירש הוא אב הטומאה והנוגע בו נעשה ראשון לטומאה ולכן אסור לגעת במת 

ואם נגע חייב  ,ר שיגע בו בעודו נוגע במת יהיה אב הטומאהדאח ,עוד פעם דהרי מוסיף טומאה

 מלקות.

 

עד שהוא עומד בתוך הקבר מקבל  ,היה עומד וקובר את מתו :ט"ז(-ובמסכת שמחות )פ"ד הט"ו

נטמא  .רבי טרפון מחייב ור"ע פוטר - נטמא בו ביום .לא יטמא הז רי פירש ה ,מאחרים וקובר

 מפני שהוא סותר יום א'. ,חייבהכל מודים שהוא  -לאחר אותו יום 

ברם בירושלמי )נזיר פ"ג( שנו את מחלוקתם להיפך דהיינו אם יצא מבית הקברות ונכנס ר"ט 

 פוטר ור"ע מחייב.

 

 האם הכהן יכול להיכנס לבית הקברות לקבור מתו

 אסור. – לדעת הרמב"ם )פ"ב הט"ו( רמב"ן )עמ' קל"ה( ורא"ש )סי' ו'(

כי בחזרה אחר שפירש ממתו אסור לו להיטמא לאחרים כמסקנת  – והטעם לפי הרמב"ן ורא"ש

דקתני ברישא  ,ואף ר"ע מודה שאסור ,ואף חייב מלקות ,הגמ' בנזיר )שם( וכר"ט במס' שמחות

ר"ט מחייב אז ש ,ולא פליג ר"ע אלא כשעבר ונטמא ,לא יטמא הז רי )של מס' שמחות( פירש ה

 דב"ז.וכן לדעת הרמב"ם לפי הבנת הר ור"ע פוטר.

אולם הב"ח ביאר את הרמב"ם דטעם האיסור הוא כי אף בכניסה לבית הקברות הוא מוסיף 

 טומאה.

הרי הוא נוגע במת והוי אבי אבות הטומאה ואיזה הוספה יש  ,ולענ"ד לא הבנתי מה ההוספה

 כשנטמא מקברות אחרים.

 

וא"ת  .מס' שמחותדהלכה כר"ע ב מותר לכהן להיכנס ולקבור מתו בבית הקברות. – ולדעת ר"ת

 של דבריהם. א תעשהמשום שגדול כבוד מתו שדוחה ל ,דר"ע פוטר אבל אוסר הכא מתיר
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ולהלכה פסק מרן השו"ע כהרמב"ם דאסור לכהן להוסיף טומאה על טומאתו בין בהליכתו ובין 

 בחזרתו.

 ובעט"ז כתב דנכון להחמיר כסברא זו.

דכהן אינו נכנס לבית הקברות משום שבחזרתו  ,טור פסקו כרמב"ן ורא"שהוהרמב"ם ו

ברו בסוף בית הקברות דהיינו סמוך ומהקבורה יוסיף טומאה על טומאתו ולכן צריך להיזהר ולק

 לכניסה לבית הקברות.

ובשלחן גבוה )כ"ג( כתב דמנהג ירושלים דהכהנים נכנסים לבית הקברות לקבור בכל אשר 

 יטת הראב"ד שהאידנא כולנו טמאי מתים(.ימצא ואף בין הקברים )כר"ת ובצירוף ש

 

 סעיף ח': 

. . להםלהם  מיטמאמיטמא  אינואינו[ [ שקרשקר  עלילותעלילות  מעלילימעלילי: : פירושפירוש]]  המסורותהמסורות  כגוןכגון  צבורצבור  מדרכימדרכי  אבותיואבותיו  שפירשושפירשו  כהןכהן

  חבירתהחבירתה  בולדבולד  ולדהולדה  שנתערבשנתערב  כגוןכגון, , לספקלספק  ולאולא. . לדעתלדעת  עצמועצמו  שמאבדשמאבד  למילמי  ולאולא, , דיןדין  ביתבית  להרוגילהרוגי  ולאולא

  ..לאחרוןלאחרון' ' זז  בןבן  אואו  לראשוןלראשון' ' טט  בןבן  ספקספק  אואו

  להםלהם  הקרובים שהכהן לא מיטמאהקרובים שהכהן לא מיטמא

דכתיב לנפש לא יטמא בעמיו )ויקרא  א. לא לאבותיו )או א' מז' קרובים( שפירשו מדרכי ציבור.

 לפורשים ולאודרשינן בספרא )אמור פרשה א' ט"ז( 'בעמיו' בזמן שעושים כמעשה עמיו.  כ"א(.

 .ציבור מדרכי

כיון דאין הכהן מתאבל עליהם וכאן  בזו, זו תלויות וטומאה שאבלות כיון –ב. לא להרוגי בית דין 

 מיטמא להם. רמב"ם )פ"ב ה"ה(. ממילא אינו

 כיון שאין מתאבלים עליהם לא מיטמא להם. רמב"ם )שם(. –ג. לא למי שמאבד עצמו לדעת 

 כגון כשנתערב ולדה בולד חברתה או ספק בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון. –ד. לא לספק קרובו 

ואינו  מיטמא הוא על הודאי ואינו מיטמא על הספק. ",לה יטמא")שם א' י"ג(  דדרשינן בספרא

ומשנה מפורשת ביבמות )ק:( הוא אינו  לא האב על הבן ולא הבן על האב. –מיטמא לספק 

מיטמא להם והם אינם מיטמאים לו וכן הוא בטושו"ע )אבה"ע סי' ג' ס"ט(. ודלא כתשובת בית 

 מא על הבן אבל הבן מיטמא לשניהם.יעקב )סי' ק"ל( דאב אינו מיט

ולבנו "דדרשינן בתורת כהנים )אמור פרשה א' אות ו'(  ואף לא לספק נפל )ש"ך ז'(. –ה. לא לנפל 

 דומיא דאביו ואמו שהם בר קיימא. "ולבתו

 

ובדין כהנים שהיה להם אב מחלל שבת בפרהסיא שנפטר ואם לא יטמאו ויתעסקו בקבורתו 

אפשר להתיר ולסמוך על הראב"ד שכתב החזו"ע )ח"ב עמ' ע"ה(  תפרוץ מחלוקת במשפחה.

ובפרט שהכהנים היום הם ספק כהנים  דהיום שכולנו טמאי מתים אין מוזהרים על הטומאה עוד.

 מומר.נחשב והולך לביהכ"נ שאינו  בשבת ובפרט אם עושה קידוש

 

 סעיף ט': 

  של קרובו או למת חסרשל קרובו או למת חסר  חיחיההן ן האם הכהן מיטמא לאבר מהאם הכהן מיטמא לאבר מ

  מיטמאמיטמא  אינואינו  עצמותעצמות  המלקטהמלקט  וכןוכן. . אביואביו  מעצמותמעצמות  לעצםלעצם  ולאולא, , מאביומאביו  החיהחי  מןמן  לאברלאבר  מיטמאמיטמא  הכהןהכהן  איןאין

; ; לולו  מיטמאמיטמא  אינואינו  אצלו,אצלו,  מונחמונח  הואהוא  אפילואפילו  שהוא,שהוא,  כלכל  ממנוממנו  חסרחסר  ..קיימתקיימת  שהשדרהשהשדרה  אף על פיאף על פי  להםלהם

  ממנוממנו  חסרחסר  אםאם  אבלאבל  מיתה,מיתה,  לאחרלאחר  כשחסרכשחסר  מילימילי  דהנידהני  שאומרשאומר  מימי  וישויש  ..לשלםלשלם  אלאאלא  מיטמאמיטמא  שאינושאינו

  בובו  כלכל))  חסרחסר  דמקרידמקרי  להרוגלהרוג  מיטמאמיטמא  שאינושאינו  אא""ויוי. ). )שלםשלם  שאינושאינו  אף על פיאף על פי  לולו  מיטמאמיטמא  ומת,ומת,  בחייובחייו  אבראבר

  (.(.להחמירלהחמיר  ונכוןונכון( ( מאויראמאוירא  שש""רר  בשםבשם

  :בגמ' נזיר )מג:( נחלקו התנאים אם מיטמאים לקרוב שהוא חסר



119 

 

 כהן מיטמא לקרוב שהוא חסר. –דעת רבי יהודה 

דדרשינן "לאביו" )ויקרא כ"א( דאין הכהן מיטמא לקרוב שהוא חסר  –דעת רב כתנא דברייתא 

 שם] בגינזק כהן שהיה צדוק רבי של אביו שמת ומעשה בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר.

 רבי את ושאל יצחק רבי ובא, אביו משמת שנים שלוש לאחר יצחק לרבי והודיעוהו ובאו[, מקום

 שהוא בזמן" לאביו": לו ואמרו, לו ליטמא הוא מותר אם שעמו זקנים וארבעה אלישע בן יהושע

 משהו. ממנו חסר לא זה שבזמן אפשר אי והרי, חסר שהוא בזמן ולא, שלם

 ולהלכה:

 השו"ע שאין הכהן מיטמא למת חסר.מרן פסק 

ועוד דר"ח ורב שהם  .זקנים לרבי יצחק והלכה כמותם דרבים נינהו ארבעהמכיון שכן אמרו 

רא"ש )סי' ס'( שכתב דבדאורייתא אזלינן הדעת וכן  אמוראים ובתראי ס"ל כן )רמב"ן עמ' ק"מ(.

 ט"ו(-רמב"ם )פ"ב הי"דהוא בוכן  לחומרא.

  .אמנם הרי"ף פסק כרבי יהודה דכהן מיטמא על מת חסר שאינו שלם

  ::לאיזה מת חסר אין הכהן מיטמאלאיזה מת חסר אין הכהן מיטמא

 אין הכהן מיטמא למת שהיה חסר בין מחיים ובין לאחר המוות. –דעת הכל בו 

 )עצם כשעורה( הוא נקרא מת חסר. הוש לכ לוואם חסר ממנו אפי

 מת חסר הוא דווקא כשניטל ממנו איבר שחיותו של אדם תלויה בו. - יחיאל נוולרב

הכהן אינו מיטמא למת שהיה חסר לאחר המוות וה"ה כשחסר ממנו בשעת  –ולדעת הרא"ש 

 דהמת הוא בשלימות שהיה בחייו. ,מיטמא לו - אבל אם היה חסר מחיים ,מיתה

הלכה כסתם  שכתב וי"א כהרא"ש וקיי"ל דסתם ויאחר כך ן השו"ע סתם כהכל בו וולהלכה מר

 דאין הכהן מיטמא לחסר בין מחיים ובין לאחר המת. –

 והחזו"ע )ח"ב עמ' ע"א סעיף כ"ו( פסק כהרא"ש.

 

 נמצא הגוף ואם, שלם הגוף שגם תולים שלמים התכריכין מצאו אם :פת"ש )ז'( בשם הרדב"ז

 .להיטמא אין, שם האברים שכל אף, מפורק שהוא וידוע בארון

  דין הרוג:דין הרוג:

 הרמ"א בשם י"א )כל בו( כתב שאינו מיטמא להרוג דמיקרי חסר.

האגרות משה )יו"ד ח"א סי' רנ"א וח"ב סי' קס"ה( כתב דאף לדעת הרמ"א אם הוא הרוג מחמת 

 סם המוות או חנק נחשב כשלם.

ומה שאסור להיטמא , כהן מיטמא לקרובו ההרוגה –ע"ה( בדעת השו"ע -ולחזו"ע )ח"ב עמ' ע"ד

 אם נחסר לאחר המוות היינו דווקא חסרון הניכר אבל חסרון דם אינו חסרון.

 

 סימן שע"ד

 סעיף א': 

  מצוהמצוה  למתלמת  כהןכהן  טומאתטומאת

  בנובנו  אתאת  ולמולולמול  פסחופסחו  אתאת  לשחוטלשחוט  והולךוהולך  ונזירונזיר  גדולגדול  כהןכהן  הואהוא  אפילואפילו. . מצוהמצוה  למתלמת  להטמאותלהטמאות  מצוהמצוה

  ..לולו  מיטמאמיטמא  זהזה  הריהרי  מצוה,מצוה,  מתמת  ומצאומצא

 ענין אינו אם? לומר תלמוד מה בנזיר האמור" לאחותו: "דתניאמבואר בגמ' )נזיר מח: ברכות יט:( 

 עליהן שיש מצוות שהן, בנו את ולמול פסחו את לשחוט שהלך הרי: אחר לענין תנהו, לנזיר

 תורה אמרה שהרי, לקרובים ליטמא חייב והוא[, מת מקרוביו אחד] מת לו שמת ושמע ,כרת

 שלא ודאי: אמרת - להם יטמא יכול", יטמא לה הבתולה ולאחותו: "כהנים טומאת בפרשת

 כרת. יכול בהם שיש ומילה פסח של העשה את דוחה קרובים טומאת של העשה אין כי, יטמא
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 מצוה למת הא מיטמא, דאינו הוא לאחותו -" לאחותו" לומר תלמוד מצוה? למת אף יטמא לא

 . מילה מצות או פסח מצות כך ידי על שתתבטל ואף מיטמא,

 

 סעיף ב': 

  מת מצוהמת מצוה  הגדרתהגדרת

  מאברמאבר  חוץחוץ  ורובוורובו  ראשוראשו  מצאמצא  ואםואם. . ורובוורובו  ראשוראשו  מצאמצא  כןכן  אםאם  אלאאלא  זהזה  לעניןלענין  מצוהמצוה  מתמת  נקראנקרא  אינואינו

  ..אבראבר  אותואותו  בשבילבשביל  ליטמאליטמא  חוזרחוזר  אחד,אחד,

 .לעולם אינו נקרא מת מצוה עד שימצא ראשו ורובו :מס' שמחות )הובא ברמב"ן עמ' קל"ב( תניא

 יהודה השדרה והגולגולת הן הם רובו.רבי ול

 

 דעת הטור: מת מצוה היינו כשמצאו ראשו ורובו או שדרה וגולגולת.

 ב"י כתב על הטור דס"ל דר"י מפרש את ת"ק.הו

 ולהלכה פסק מרן השו"ע דאינו נקרא מת מצוה אא"כ מצא ראשו ורובו.

חולק על ת"ק והלכה  יהודהבי רסובר שוכתב באר הגולה )כאן( דהשו"ע פסק כת"ק )דהיינו ש 

 כת"ק(.

 

 ש"ך א'(.. הובא ב)רמב"ן איבר לאותו ומיטמא חוזר אחד מאיבר חוץ קברו

דאחר שנטמא על מת מצוה חוזר אף  ,וכתבו הטור והש"ך )א'( דבזה חמור מת מצוה מקרובים

 משא"כ בקרובים אינו מיטמא להם אא"כ הם שלמים. חד,על אבר א

 סעיף ג': 

  מצוהמצוה  מתמת  מיהומיהו

  אינואינו  שמצאושמצאו  וממקוםוממקום, , קובריםקוברים  לולו  ואיןואין, , כוכביםכוכבים  עובדיעובדי  שלשל  בעירבעיר  אואו  בדרךבדרך  שמצאושמצאו? ? מצוהמצוה  מתמת  איזהואיזהו

  אפילואפילו  המתהמת  אתאת  ולהניחולהניח  משםמשם  לזוזלזוז  לולו  אסוראסור  ולקוברו,ולקוברו,  בובו  ליטפלליטפל  ויבואויבוא  שיענהושיענהו  ישראלישראל  לקרותלקרות  יכוליכול

  המת,המת,  למקוםלמקום  קרוביםקרובים  ישראלישראל  היוהיו  אםאם  אבלאבל  ..ויקברנוויקברנו  עצמועצמו  יטמאיטמא  אלאאלא. . קובריםקוברים  להביאלהביא  לעירלעיר  לילךלילך

  הכהןהכהן  עליועליו  שיטמאשיטמא  מצוהמצוה  מתמת  זהזה  איןאין  לקברו,לקברו,  ובאיםובאים  לולו  עוניםעונים  והםוהם  אותםאותם  קוראקורא  המתהמת  אתאת  שהמוצאשהמוצא

  ןן""רמברמב  לשוןלשון. ). )ידיוידיו  אתאת  מושךמושך  צרכו,צרכו,  כלכל  לולו  ישיש  אםאם  העיר,העיר,  בניבני  באובאו. . קובריםקוברים  והםוהם  אותםאותם  קוראקורא  אלאאלא

  חייבחייב  אינואינו  בשכרבשכר  רקרק  שיקברוהושיקברוהו  מוצאמוצא  אינואינו  אםאם  אומריםאומרים  ישיש: : הגההגה  (.(.טומאהטומאה  בהלכותבהלכות  שש""וראורא  אא""בתהבתה

  (.(.אא""ריטבריטב  בשםבשם  רבהרבה  האשההאשה  פרקפרק  יי""ננ))  ירצהירצה  אםאם  מיטמאמיטמא  אלאאלא  משלומשלו  לשכורלשכור

  שלאשלא  ישיש  אםאם; ; שםשם  הנמצאיםהנמצאים  רובארובא  בתרבתר  אזלינןאזלינן  הוא,הוא,  ישראלישראל  אםאם  גויגוי  אםאם  ידעינןידעינן  ולאולא  הנמצאהנמצא  מתמת

  ..((אא""הרשבהרשב  תשובתתשובת  בשםבשם  יוסףיוסף  ביתבית))  מחצהמחצה  עלעל  כמחצהכמחצה  קבועקבוע  כלכל  לומרלומר  נוכלנוכל

 .אותו אין זה מת מצוה םקורא ואחרים עוני .כל שאין לו קוברין ?גמ' יבמות )פט:( אי זהו מת מצוה

 )נזיר מג:(.

, לקרות יכול היה המת אותו דהיינו, שאם, מחיים בו לטפל לו עונים ואין שקורא יש אומרים כל

דעת הרמב"ן וכן . מצוה מת הוא נחשב אז, קרובים שום לו שאין אותו, עונים אחרים היו ולא

 ולא עונים לו.כל שקורא לישראלים שיעזרו לו  –והרא"ש 

 שאינם לאחרים לקרוא יכול היה אפילו עונים, ואין מחיים בו לטפל לקרוביו שקורא כל א"וי

 (.עונים והיו קרוביו

 רמב"ן ורא"ש.הומרן השו"ע פסק כ

 נשיא
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 דלא בעיא הוי ולרבו, לעולם מטמא ולנשיא, בכתובות בגמרא כמובא הוי צרכו כל: טור, ירושלמי

 (.יטמא שלא ש"והרא ן"וכתבו הרמב) איפשיטא

 .מתני דלא אף על פי מיטמא מצוה מת שהוא שלנשיא ל"ר: ש"רא

 .לו מיטמא - מצוה מת שאינו אף -שנשיא  ל"ר: ן"רמב

 מיטמא היה ת"ר כשמת היה שאם, הירושלמי סמך על, אמר הכהן חיים' ר:(: קג כתובות' )תוס

 .דרבנן בטומאה רק מיירי שהירושלמי לרבי נראה אך, לו

 .בזה הסתפק( ד ג) מ"והגה, כנשיא הוי הדור שגדול חיים' ר סבר שמא: י"ב

 חייב לא בשכר שיקברו אחרים מוצא אם: א"י בשם א"רמ, א"ריטב בשם:( כח יבמות) י"נמוק

 .ליטמא ויכול לשוכרם

 

 :מת שהוא ספק ישראל ספק גוי

 או גויים.אם נמצא בדרך אמרינן כל דפריש מרובא פריש ותלוי אם הרוב הם יהודים 

אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה והוי ספיקא לחומרא לכן  –ואם המת נמצא קבוע במקומו 

 קוברים אותו אבל כהן לא יטמא לו.

 

 סעיף ד': 

  עליהםעליהם  שמתאבלשמתאבל  קרוביםקרובים

  הבתולההבתולה  מאביומאביו  ואחותוואחותו  ואחיוואחיו  ובתוובתו  ובנוובנו  ואמוואמו  אביואביו  שהםשהם  להם,להם,  מיטמאמיטמא  שהכהןשהכהן  הקרוביםהקרובים  כלכל

(, (, נשואהנשואה  ביןבין  בתולהבתולה  ביןבין))  מאמומאמו--ואחותוואחותו  מאמומאמו--אחיואחיו  עליהםעליהם  הוסיפוהוסיפו  ועודועוד. . עליהםעליהם  מתאבליםמתאבלים  ואשתו,ואשתו,

  שהואשהוא  וכשםוכשם  ..להםלהם  מיטמאמיטמא  כהןכהן  שאיןשאין  פיפי  עלעל  אףאף  עליהםעליהם  שמתאבליםשמתאבלים  מאביו,מאביו,  נשואהנשואה  ואחותוואחותו

  ארוסהארוסה  אואו  פסולהפסולה  אבלאבל  ונשואהונשואה  כשרהכשרה  אשתואשתו  ודוקאודוקא. . עליועליו  מתאבלתמתאבלת  היאהיא  כךכך  אשתואשתו  עלעל  מתאבלמתאבל

  ואחותוואחותו  ואחיוואחיו  ובתוובתו  מבנומבנו  חוץחוץ. . עליהםעליהם  מתאבלמתאבל  פסולים,פסולים,  הםהם  אפילואפילו  ואחותו,ואחותו,  ואחיוואחיו  ובתוובתו  בנובנו  אבלאבל  ..לאלא

  ..עליהםעליהם  מתאבלמתאבל  שאינושאינו  וכותיתוכותית  משפחהמשפחה

 במותם להן מיטמא שכהן הקרובים כל, דהיינו, כהנים בפרשת כל האמור :בגמ' מו"ק )כ:( ת"ר

, בנו, אמו, התורה: אביו מן עליהם שמתאבלים הקרובים שבעת הן ואלו עליהם, מתאבל האבל -

 ואפילו נשואה אפילו ואחותו אחיו -עליהם  הוסיפו. ואשתו מאביו הבתולה ואחותו אחיו, בתו

 .מאמו

 אחות נשואה שהוסיפו:

 חיוב אין, בלבד מאמו אחותו כשהיא ובין, בלבד מאביו אחותו כשהיא בין, היא הכונה בפשוטו

, צדדים משני אחותו כשהיא שדוקא, מפרש[ במרדכי] יואל רבינו אבל. מדרבנן אלא האבילות

 ואם לא אינו מתאבל עליה.עליה.  אבילות דין חכמים תיקנו אז, ומאמו מאביו

 אחותו בין מאביו ובין מאמו מתאבל עליה. –כל הפוסקים 

 ולהלכה פסק מרן ככל הפוסקים.

  נכרית. או שפחה בני שאינם ובלבד, פסולים אפילו ובנו מתאבל על אחיו

 

 אשתו פסולה:

 כמובא בשמחות )פ"ד ה"ד(. .לה מ"מ מתאבל עליהאע"ג שלא מיטמא  –לדעת הרמב"ם 

 פסולה, שאינו או גרושה או ארוסה ולא, ונשואה כשרה אשתו דווקא –לדעת הרמב"ן והרא"ש 

 מתאבל עליה. וכתב הב"י דמה שמובא בשמחות )שם( דמתאבל עליה צ"ל דלאו בר סמכא הוא.

 .ולהלכה מרן השו"ע פסק כהרמב"ן והרא"ש

 

  שומרת יבם שמתה

 היבם אינו מתאבל עליה. :לדעת פרח מטה אהרן

 .(פת"ש ב')היבם חייב להתאבל עליה.  :ולדעת משאת בנימין
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 סעיף ה': 

  זה על זהזה על זהמשפחה שנתגיירה האם מתאבלים משפחה שנתגיירה האם מתאבלים 

  גרגר  הדיןהדין  והואוהוא))  זהזה  עלעל  זהזה  מתאבליןמתאבלין  איןאין  ואמו,ואמו,  הואהוא  שנשתחררשנשתחרר  עבדעבד  אואו, , ובניוובניו  הואהוא  שנתגיירשנתגייר  הגרהגר

  לפנילפני  שבאשבא  ממעשהממעשה  שמחותשמחות' ' הלהל  מהמרדכימהמרדכי  הרבהרב  סברתסברת  עליהם.עליהם.  מתאבלמתאבל  איןאין  אמואמו  עםעם  שנתגיירשנתגייר

  (.(.דרבנןדרבנן  ראשוןראשון  יוםיום  אבילותאבילות  לל""דקידקי  למאילמאי  יי""רר

 מתייחסים בגויותו לו שהיו הבנים וממילא, אין גמ' יבמות )סב.( גר שנתגייר כקטן שנולד דמי.

 אחריו.

 אינם מתאבלים זה על זה. - אמו עם שנשתחרר עבד או בניו עם שנתגייר גר

 

  :אמו גר שנתגייר עם

ראשון  יום ובאבלות יחס, יש לאמו יחס, אין שלאביו זה, דאף על זהמתאבלים  דעת השו"ע:

כיון שהתאבל יום ראשון  וממילא, בישראל לאחלופי אתי דילמא שיתאבל, מחמירים דאורייתא

 .שבעה כל , וימשיךגומר ,שהוא מן התורה

אמו אין מתאבלים זע"ז הואיל ואין דגר שנתגייר עם , אולם הרדב"ז הבין דדעת השו"ע והרמב"ם

 .וכן פסק החזו"ע )ח"ב עמ' קי"ט( להם קורבה.

 ומ"מ גר שלידתו בקדושה מתאבל על אמו )ולא על אביו(. חזו"ע )שם(.

 . דלא גזרינן גזרה לגזרה.דרבנן ראשון יום אבלות ל"דקי, אמו על מתאבל לא :א"רמדעת 

 

 סעיף ו': 

  קרובוקרובו  קרוביקרובי

  צריךצריך  איןאין  בפניובפניו  שלאשלא  אבלאבל; ; בפניובפניו  בעודובעודו  ודוקאודוקא. . מתמת  לולו  מתמת  אםאם  עמועמו  מתאבלמתאבל  עליו,עליו,  שמתאבלשמתאבל  מימי  כלכל

  אואו  אביהאביה  עלעל  אלאאלא  עמהעמה  מתאבלמתאבל  אינואינו, , עליהעליה  שמתאבלשמתאבל  שאף על פישאף על פי, , מאשתומאשתו  חוץחוץ. . אבילותאבילות  לנהוגלנהוג

  מתאבלמתאבל  אינואינו  אחר,אחר,  מאישמאיש  ובתהובתה  בנהבנה  אואו  ואחותהואחותה  אחיהאחיה  עלעל  אבלאבל. . וחמותווחמותו  חמיוחמיו  כבודכבוד  משוםמשום  אמהאמה  עלעל

  פניופניו  ולרחוץולרחוץ  המטההמטה  לולו  ולהציעולהציע  הכוסהכוס  לולו  למזוגלמזוג  יכולהיכולה  אבלאבל  להתקשטלהתקשט  לכופהלכופה  יכוליכול  אינואינו  ממ""ומומ. . עמהעמה

  שמתושמתו  קרוביוקרוביו  שארשאר  אבלאבל. . חמותהחמותה  אואו  חמיהחמיה  כשמתוכשמתו  אלאאלא  עמועמו  מתאבלתמתאבלת  אינהאינה  היאהיא  וכןוכן. . ורגליוורגליו  ידיוידיו

  ..עמועמו  מתאבלתמתאבלת  אינהאינה

  כבודכבוד  משוםמשום  אלאאלא  זהזה  דאיןדאין  עמועמו  המתאבליםהמתאבלים  שלשל  זהזה  באבלותבאבלות  להקללהקל  נוהגיןנוהגין  דהאידנאדהאידנא  אא""ויוי: : הגההגה

  המתאבליםהמתאבלים  עםעם  כללכלל  להתאבללהתאבל  שלאשלא  האידנאהאידנא  נוהגיןנוהגין  וכןוכן. . למחוללמחול  כולםכולם  נהגונהגו  ועכשיוועכשיו  המתאבליםהמתאבלים

  מןמן  אלאאלא  אינואינו  בזהבזה  המחמירהמחמיר  וכלוכל  (.(.אא""פפ  יי""והגמיוהגמי  הה""בתבת  ןן""ורמבורמב  ממ""אא' ' בפבפ  והואוהוא  שש""הראהרא  בשםבשם  טורטור))

  קצתקצת  מראיםמראים  לעדותלעדות  לולו  הפסוליםהפסולים  המתהמת  קרוביקרובי  שכלשכל  נהגונהגו  ממ""ומומ(. (. בב""פפ  מיימונימיימוני  הגהותהגהות))  המתמיהיםהמתמיהים

  משניםמשנים  ואיןואין  רוחציםרוחצים  שאינןשאינן; ; הראשוןהראשון  שבתשבת  אחראחר  עדעד  דהיינודהיינו  הראשונההראשונה  שבועשבוע  כלכל  בעצמןבעצמן  אבילותאבילות
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  להחמירלהחמיר  עודעוד  שנהגושנהגו  מקומותמקומות  וישויש(. (. כןכן  נהגונהגו  ךך""אוסטרייאוסטריי  גדוליגדולי))  שבתשבת  בשארבשאר  כמוכמו  בגדיהםבגדיהם  קצתקצת

  ..שכתבתישכתבתי  כמוכמו  והעיקרוהעיקר, , אחריםאחרים  בעניניםבענינים

  מקוםמקום  זהזה  לאבילותלאבילות  איןאין  רחוקה,רחוקה,  בשמועהבשמועה  אבלאבל. . המיתההמיתה  אצלאצל  שהיהשהיה  אואו  קרובהקרובה  בשמועהבשמועה  זהזה  וכלוכל

  כלל. כלל. 

  מוחיןמוחין  קרובו, איןקרובו, אין  עלעל  שחוריםשחורים  ללבושללבוש  אואו  צריךצריך  שאינושאינו  מימי  עלעל  להתאבללהתאבל  עצמועצמו  עלעל  להחמירלהחמיר  שרוצהשרוצה  מימי

  '(.'(.ככ  כללכלל  שש""הראהרא))  בידובידו

 האם מתאבל עם קרובו שמת לו מת

 עם יחד אבלות שלהם )שנוהג" שניים" על מתאבל כך - עליהם שמתאבל וכשםגמ' מו"ק )כ:( 

 כל על לא: אומר אלעזר בן שמעון רבי. עקיבא רבי דברי, אבלים( עצמם הם כאשר, קרוביו

 כל: אומרים וחכמים אביו. אבי ועל בנו בן על אלא מתאבל ואינו, מתאבלים השניים הקרובים

 היינו חכמים .השניים הקרובים כל על, דהיינו. אבל הוא כאשר עמו מתאבל - עליו שמתאבל

 בכל האבלים קרוביו עם אבלות נוהג הוא קמא תנא לפי. בבית עמו בינייהו איכא קמא? תנא

   בבית. עמהם יושב הוא כאשר רק אבלות נוהג הוא חכמים לפי ואילו. ענין

 נוהג אבלות דווקא בעודו בפני קרובו.לחכמים מבואר מכאן ד

 

ד'( דמתאבל רק עם קרובו שמת לו מת ולא יותר -וכתב הרשב"א )הביאם ב"י בבה"ב וד"מ ג'

 דהרי לא היה עם הקרוב בשעת קריעה. ,ולענין קריעה אינו קורע .דאל"כ אין לדבר סוף

 

 הבעל מתאבל עם אשתו רק על חמיו וחמותו משום כבודם.

 שבת מוצאי עד דחייב באבלות ,והפת"ש )ג'( למד מזה דכ"ש על אשת אביו שמתה בחיי אביו

 ".אביך את"מ ,מכיון שחייב בכבודה מהתורה הראשון,

 

 האשה מתאבלת עם בעלה:

 חמיה וחמותה )דרישא כסיפא(. רק על –לדעת הרמב"ם ושו"ע 

 על כל הקרובים שמתאבל עליהם דע"ז לא כתוב דווקא חמיה וחמותה. –לדעת הרמב"ן והרא"ש 

 

 והמנהג בימינו )רמ"א(:

רא"ש ורמב"ן  .אין מתאבלים עם קרובו, דנהגו למחול על כבודם והמתאבל הוי כלועג להם

 )קמ"ד(

 .לעדות[ מראים קצת אבלות עד אחר השבת. רמ"אומ"מ נהגו שכל קרובי המת ]הפסולים לו 

 ש"ך )ז'(.

 משאת בנימין בש"ך )שם(.  .ויש מקומות דגם שלישי ברביעי מראין אבלות

 הש"ך )ה'( דאם מתאבל אבלות גמורה הרשות בידו. כתבו

 

  הקרובים שמה"ד היו חייבים להתאבל ממש

 :נחלקו האחרונים אם אפשר להחליף קצת בגדים לשבת או לא

 הש"ך התיר והמשאת בנימין אסר.

 והוסיף המשאת בנימין: לא לרחוץ בחמין ולא לאכול סעודת מצוה ומריעות עד מוצ"ש.

 .אמנם כתונת לבן אין למנוע וכן לא יחליפו מקום בביהכ"נ

 

 קרובים שמה"ד אין מתאבלים עם קרובם

 נהג.המשאת בנימין התיר והש"ך אסר וכתב דהכל תלוי במ –לענין רחיצת חמין 

 

 הרוצה להחמיר
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 מי שרוצה להחמיר ע"ע להתאבל על מי שלא צריך אין מוחין בידו. רמ"א בשם רא"ש ש"ך )ה'(.

 ל"ה(-והראיה מדוד המלך שקיבל הבראה על אבנר )שמואל ב' ג'

וכתב רע"א דאין מוחין בידו דווקא בדבר הרשות כגון חליצת נעליים אבל לבטל מדברי תורה או 

 בליל טבילה אינו רשאי. למנוע עונה מאשתו

 והדיוט הוא העושה כן. שבעה,וכתב פת"ש )ז'( דלא יאה שינהג בכל דיני 

 

 סעיף ז': 

  קרובוקרובו  קרוביקרובי  הגדרתהגדרת

  בנובנו  כגוןכגון; ; דשארדשאר  הקורבההקורבה  עלעל  כשמתאבליםכשמתאבלים  אלאאלא  עליהםעליהם  שמתאבליםשמתאבלים  הקרוביםהקרובים  עםעם  מתאבליןמתאבלין  איןאין

  אואו  בנובנו  אשתאשת  שמתהשמתה  כגוןכגון  שלהם,שלהם,  דקדושיןדקדושין  קורבהקורבה  עלעל  אבלאבל. . שלהםשלהם  ובתובת  בןבן  עלעל  שמתאבלשמתאבל  ואחיוואחיו

  ..עליהםעליהם  מתאבלמתאבל  אחותו, אינואחותו, אינו  בעלבעל  אואו  בתובתו  בעלבעל  אואו  אחיואחיו  אשתאשת

 קירבה על רק קרובו עם מתאבל: ע"שו(, קמג) ן"רמב, י"רש בשם( ה ב) מ"הגה(, ה ב) ם"רמב

ֵאר  כלום. להראות צ"א דקידושין ובכל קירבה .בנו אשת כגון נישואין קירבת על ולא דשְׁ

 .נישואין קירבת על גם מתאבל(: לה) ש"רא

 מאם אח על לא אך, שלו קרוב כשהמת רק מתאבל: הצרפתים חכמי מקצת בשם( קמג) ן"רמב

. חוץ מחמיו וחמותו דאף על פי שהם קורבה דקידושין כלל קרובו שאינו וכדומה מאביו אחיו של

 .נוהגים עליהם אבלות

 

 סעיף ח': 

  ומשםומשם. . וצפרניווצפרניו  שערושערו  גמרוגמרו  אפילואפילו, , עליועליו  מתאבליםמתאבלים  איןאין  בכלל,בכלל,  שלשיםשלשים  ויוםויום  יוםיום  שלשיםשלשים  כלכל  תינוק,תינוק,

  שבעלשבעל  כגוןכגון, , חדשיוחדשיו  לולו  שכלושכלו  ביהביה  ליהליה  קיםקים  ואיואי'. '. חח  בןבן  שהואשהוא  נודענודע  כןכן  אםאם  אלאאלא  עליועליו  מתאבלמתאבל  ואילךואילך

  לראשוןלראשון' ' טט  בןבן  ספקספק))עליו. עליו.   מתאבליםמתאבלים  שנולד,שנולד,  ביוםביום  מתמת  גמורים, אפילוגמורים, אפילו  חדשיםחדשים' ' לטלט  חיחי  ונולדונולד  ופירשופירש

  בשםבשם  יי""ובוב  אא""פפ  מיימונימיימוני  והגהותוהגהות  אבלותאבלות  הלכותהלכות  עליו. מרדכיעליו. מרדכי  מתאבליםמתאבלים  שניהםשניהם  לאחרוןלאחרון' ' זז  ובןובן( ( אואו))

  ..((התוספותהתוספות

  ֶנֶפלֶנֶפל

. נפל אינו באדם, יום שלושים ששהה עּוָבר כל: אומר גמליאל בן שמעון רביגמ' שבת )קלה:( 

 לנו נתברר עכשיו שרק מינה שמע, חודש בבן פדיונו ומדתלי". תפדה חדש מבן ופדויו: "שנאמר

 הוי. ספיקא, באדם יום שלושים שהה לא הא: ומדייקינן .לא השתא עד אבל קיימא בן שהוא

 

 )מת. שכיב יומין תלתין ובגו. ינוקא ההוא ליה איתייליד, יוסף בר דימי דרב בריה :)קלו.(שם ועוד 

 וכי[: דימי רב] אביו לו (. אמרישב עליו אבלות). עילויה קמתאביל יתיב .ללידתו( יום שלשים בתוך

על שלו  מז? )רחינם עליו מתאבל אתה ולכן, אתה רוצה לאכול האבל את שמאכילים מטעמים

 .חדשיו לו שכלו ביה לי קים: ליה אמר .פחות מל' יום אין מתאבלים עליו(

 

 ובגמ' בכורות )מט.( בן ל' כבתוך ל' הוא.

 

בגמ' מו"ק )כד:( תינוק שמת תוך ל'... אין עומדין עליו בשורה וא"א עליו ברכת אבלים ותנחומי 

 אבלים.

וביאר הרמב"ן דמיירי בתינוק דקים לן ביה דכלו ביה חודשיו ואפ"ה אין עומדין עליו בשורה... אא"כ 

 מלאו לו ל' יום ומת ביום ל"א.
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 והטור: ראהעולה מהגמ

א. אין מתאבלים על תינוק שנפטר אא"כ נפטר ביום ל"א ללידתו א"נ דקים לן ביה דכלו ביה 

 חודשיו.

ל תינוק שמת תוך ל' יום )כולל יום ל'( אף דקים לן ביה דכלו חודשיו ב. אין עומדין בשורה וכו' ע

 )כגון שימש ופירש. רש"י שבת קלו. ד"ה לא נצרכה(

 ודלא כאו"ז )סי' תכ"ה( שמתאבלים על תינוק שגמרו שערותיו וצפרניו אף אם מת תוך ל'.

 

 השלושים:תינוק שנפל מהגג או חיה אכלו ביום 

 ודלא כר"י )יבמות לו:( דס"ל דמתאבלים עליו. ,בלים עליודעת הב"י ומרדכי דאין מתא

 

 ו:האם מתאבלים על תינוק דקים לן ביה שנולד בחודש השמיני ומת אחר ל' יום ללידת

 כאבן ואסור לטלטלו. ואהרי בגמ' ב"ב )כ.( בן ח' חודשים ה

והא דנולד בחודש השמיני בן ז' הוא ורק  ,יום באדם אינו נפלשלושים רשב"ג אומר כל ששהה 

 אישתהי. יתהויש דאי

 ומתאבלים עליו. ,כרשב"ג –דעת הרמב"ן וטור 

 אין מתאבלים עליו אא"כ חי כמה חודשים. –דעת הרמב"ם )פ"א ה"ח( ושו"ע 

 

 :תינוק שהוא ספק בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון

עליהם )ומיירי ספק בן ט' או בן ז', תוס' במס' שמחות )פ"ד ה"ז( הספיקות אוננים ומתאבלים 

 יבמות לו:(

ואע"ג דאבלות דרבנן מ"מ  ,שני האבות מתאבליםש ,דעת התוס' )יבמות לו:( וכן פסק הרמ"א

 לא מתאבל עליו. חדגנאי הוא הדבר אם אף א

האב האחרון מתאבל עליו )ולא הראשון( מאחר שאמו של הספק תחתיו כתב ש ודלא כאו"ז ש 

 זי כבנו. )הגהות והערות ל"ח על הב"י(חיכשנולד ומ

 

 ללידתו לפני שהגיעה השעה שנולד בה האם מתאבלים עליו. 31-תינוק שמת ביום ה

 אין מתאבלים עליו. –דעת היד שאול 

 מתאבלים עליו. - דעת החת"ס )הובא בפת"ש ח'(

"ע אין אבל לענין ימים לכו ,היינו לענין שנים ,יש מחלוקת אם מחשבין שעות או לאשואף 

אם נוגע בענין  ךא ,ועוד דהלכה כמיקל באבל היינו כשנוגע רק לענין אבלות .מחשבים שעות

 אף דמסתעף לאבלות מ"מ מחמירים גם לענין אבלות. ,אחר ונפסק לחומרא

 

 .יום או אף חדשי לבנה 32האם כשמתאבלים על תינוק בן ט' חודשים היינו חודשים בני 

 ואם לאו אין מתאבלים עליו. דווקא, יום 32ני חודשים ב –לדעת התפארת למשה 

 חדשי לבנה. 9 –לדעת הפת"ש )ט'( 

הדין המבואר שבן המסופקים בו אם הוא בן ט'  –ובפת"ש )י'( בשם שו"ת השיב רבי אליעזר 

האבות מתאבלים היינו כשהאשה היתה לפנינו כשמלאו ג'  ששנילראשון או בן ז' לאחרון שמת 

אבל אם לא היתה לפנינו הולכים אחר רוב נשים היולדות אחר  ,עוברהחודשי הריון ולא הוכר 

 ט' חודשים ומתאבל עליו בעלה הראשון.

 

וכן אם א' מהאבות מת אין האב השני צריך להתאבל עליו דאין גנאי דתולים דהאב הנפטר היה 

 אביו )פת"ש )י"א(.

מת חד יהם אא"כ אוכן בן המסתפק אם אביו הוא הראשון או האחרון ומתו מתאבל על שנ

 כשהיה קטן דאפשר דלא מחויב להתאבל על השני )שמת כעת(.
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יום ונפטר האם  שלושיםב"אינקובטור" והוחזק שם יותר מ והניחוהותינוק שנולד בחודש שמיני 

 נחשב כנולד אחר ט' חודשים או לא.

 חייבים להתאבל עליו. –דעת הגרי"ש אלישיב 

 מתאבלים עליו. אין –דעת השבט הלוי ח"ז סי' קפ"ח 

 

 יום ונפטר מתאבלים עליו )חיים וחסד פ"ט הי"ג(. 32אולם אם אחר שיצא מהאינקובטור חי עוד 

 

 סעיף ט': 

  תאומיםתאומים

  מתאבליןמתאבלין  איןאין  יום,יום,' ' לל  אחראחר  ומתומת  חיחי  והשניוהשני  יוםיום  שלשיםשלשים  תוךתוך  מהםמהם  אחדאחד  שמתשמת  דתאומיםדתאומים  שאומרשאומר  מימי  ישיש

  ..עליועליו

(: ע"בשו גם גורס וכך, ט"סק) ך"ש(, ד"סק) ז"ט, פרישה, ח"ב(, ח"סק) מ"בדרכ המובא.( פח) ז"או

מדהשני  אמרינן ולא הראשון, על מתאבלין אין -חי  עדיין והשני' ל תוך מהם אחד שמת תאומים

 . קיימא( בר שהיה מוכיח )דהיינו, שהשני חי ראשון נמי בן קיימא הוי

 והשני' ל תוך הראשון מת: לובלין ם"מהר, לבוש, ע"השו ולשון ז"באו( צד) א"ההגה הבנת פשט

 מהראשון דמוכח השני על מתאבלין אין - (לבוש, הראשון במות כבר חולה והיה' )ל לאחר מת

 .קיימא בר לא השני שגם

 דעת הש"ך )ט'( וט"ז )ד'( דמתאבלים על התינוק השני.

מסתמא  חת,והטעם לדעת הלבוש כיון דהשני גם היה חולה במיתת הראשון ושניהם מטיפה א

 נפל אא"כ היה בריא וחי עוד ל' אחר מיתת השני דהו"ל בר קיימא.היה גם השני 

 השני חי ומת אחר ל' יום אין מתאבלים עליו.שכש ופסק מרן השו"ע להלכה 

אמנם הב"ח ש"ך וט"ז כתבו דיש בו ט"ס וצ"ל והשני חי ]עדיין[ אחר ל' יום אין מתאבלים עליו 

 ' מתאבלים עליו.אבל אה"נ על השני אם מת אחר ל והכוונה על הראשון.

 סעיף י': 

  רבורבו

  וכלוכל  סנדלסנדל  בחליצתבחליצת  עליועליו  ומתאבלומתאבל  ומזמןומזמן  שמברךשמברך  אלאאלא  אנינות,אנינות,  דינידיני  נוהגנוהג  חכמהחכמה  שלימדושלימדו  רבורבו  עלעל

  מיהומיהו. . הכנסתהכנסת  בביתבבית  מקומומקומו  לשנותלשנות  שצריךשצריך  שמחהשמחה  רבירבי  בשםבשם  יי""הבהב  וכתבוכתב.    ).    )אחדאחד  יוםיום  אבילותאבילות  דינידיני

  ..((סגיסגי  היוםהיום  במקצתבמקצת

 אינו אוכל בשר ואינו שותה יין. ע"כ. ירושלמי )ברכות פ"ג ה"א( מי שרבו מת מוטל לפניו

וכן פסק והירושלמי יתכן שאסר רק בשר ויין,  ,וכתב הב"י דאין לפוטרו מברכה וזימון בלא ראיה

 בשו"ע.

 :ולענין אבלות

 .חדמדו חכמה אינו יושב עליו אלא יום איבגמ' מו"ק )כה:( א"ר יוחנן אפילו רב של

 וכן פסק מרן השו"ע.ודי במקצת היום.  חדאבלות ליום אוכתב הרמב"ן )עמ' קמ"ד( דנוהג כל דיני 

 ח'( דקורא על רבו.-ש"מ ס"זסי' ומבואר לעיל )

 וכתב הב"י בשם ר' שמחה דצריך לשנות מקומו בבהכ"נ ודי במקצת היום.
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 סעיף י"א: 

  ..עליועליו  מתאבליםמתאבלים  איןאין  לו,לו,  מיטמאיןמיטמאין  שהכלשהכל  פיפי  עלעל  אףאף  נשיא,נשיא,

  מימי  הביאוהביאו  יי""ובוב  שש""וריבוריב  בובו  כלכל))  לאדםלאדם  שמתשמת  הבכורהבכור  בןבן  אואו  הראשוןהראשון  בןבן  עלעל  מתאבליןמתאבלין  דאיןדאין  אא""יי: : הגההגה

  ממ""ומומ. . עליהםעליהם  להתאבללהתאבל  חייביםחייבים  אלאאלא  טעותטעות  מנהגמנהג  הואהוא  והמנהגוהמנהג(. (. טעותטעות  שהואשהוא  כתבוכתבו  והםוהם  כןכן  שנהגשנהג

  ..הקברותהקברות  לביתלבית  הראשוןהראשון  בניהםבניהם  אחראחר  הולכיםהולכים  ואםואם  אבאב  שאיןשאין  בעירנובעירנו  המנהגהמנהג  נשתרבבנשתרבב

  ושמעתיושמעתי'(. '(. גג  סימןסימן  לל""מהרימהרי  תשובתתשובת))  ביעתותאביעתותא  משוםמשום  מתאבליםמתאבלים  איןאין  הדברהדבר  בשעתבשעת  אומריםאומרים  ישיש

  ..כןכן  נהגונהגו  קצתקצת

  : : נשיאנשיא

 כתב הכל בו דהכל אוננים על הנשיא. –דין אנינות 

 קורע על הנשיא )סי' ש"מ פי"ז(. –דין קריעה 

 כתב הרמב"ן )עמ' קמ"ד( דאין מתאבלין עליו כלל. –דין אבלות 

 .כתב הב"ח )ב'( אין דין זה נוהג כיון שאין לנו סנהדרין ולא נשיא –ומ"מ בזמה"ז 

  בכור:בכור:

 האם מתאבלים על בן בכור או בן ראשון שמת.

 יש שנוהגים לא להתאבל עליהם.

יש נוהגים לא להתאבל על בכורות )דהוי כאילו אינם מן האבות אלא קדושים לה'(  –דעת הכלבו 

 לא להתאבל טועה.שנוהג האולם על מת ראשון שאינו בכור 

להתאבל על הבכורות או על בן ראשון שמת המנהג שלא  –דעת הב"י ורמ"א כריב"ש )סי' צ"ה( 

 אין לו שחר ולא שורש ועיקר ואנו לא ראינו ולא שמענו מי שנהג כן.

 וכתב הד"מ )ו'( דמזה יש נוהגים דאין או"א הולכים אחר בנם הראשון לבית הקברות.

 .אבל על השני הולכים לבית הקברות אפילו שהראשון היה נפל. ש"ך )י"א(

  ֶדֶבר:ֶדֶבר:

פחד ויכול לפגוע  ף]אם האבלות תוסיביעתותא  משום ֶדֶבר,בשם מהרי"ל דבשעת כתב הרמ"א 

 בו[ אין מתאבלים.

 בתוך ל' יום צריך להתאבל בדיני ל'.הֶדֶבר וכתב פת"ש )י"ב( דאם עבר 

 

 סימן שע"ה

 סעיף א': 

  הגוללהגולל  סתימתסתימת  עםעם  אבלותאבלות  תחילתתחילת

  ומעטףומעטף  ..האבילותהאבילות  מתחילמתחיל  בעפר, מידבעפר, מיד  הקברהקבר  סתימתסתימת  ונגמרונגמר  משנקברמשנקבר? ? האבילותהאבילות  חלחל  מאימתימאימתי

  סתימתסתימת  אחראחר  מנעלמנעל  לחלוץלחלוץ  נוהגיםנוהגים  ועכשיוועכשיו(. (. ןן""רמברמב))  לביתולביתו  שיגיעשיגיע  עדעד  מנעליומנעליו  חולץחולץ  אינואינו  אבלאבל  ראשוראשו

  הקברהקבר  שנסתםשנסתם  סבורסבור  היההיה  ..((בב""שעשע  סימןסימן  לעיללעיל  ועייןועיין: ): )הגההגה  (.(.וו""שעשע  בסימןבסימן  כדאיתאכדאיתא))  מידמיד  הגוללהגולל

  ..((זז""ככ  כללכלל  שש""הראהרא))  מחדשמחדש  האבילותהאבילות  ומתחילומתחיל  חוזרחוזר  שטעה,שטעה,  לולו  נודענודע  כךכך  ואחרואחר  להתאבללהתאבל  והתחילוהתחיל

 .דברי רבי אליעזר ,משיצא מפתח ביתו ?מתי כופין המיטות )חל אבלות(ימא :בגמ' מו"ק )כז.( ת"ר

 משיסתם הגולל. :רבי יהושע אומר

 וכתב הב"י דידוע דהלכה כרבי יהושע.

 ביאור גולל:
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 א. לדעת רש"י )שבת קנב:( גולל היינו כיסוי הארון של מת.

קמ"ו( דרש"י מודה שאם סתמו הארון ע"מ להעביר אותו לארון וכתב הרמב"ן )תורת האדם עמ' 

 או קבר אחר לא חל עדיין האבלות עד סתימת הארון האחרון.

אמנם הש"ך )שע"ג סקי"א( הבין בדעת רש"י דאבלות חל בכיסוי הארון אין הכוונה גם אם נסתם 

 בבית אלא דווקא אם נסתם בקבר.

 

לא האבן ו .ל"ט( גולל הוא כיסוי הקבר י')מו"ק סרא"ש הר"ח והגאונים האולם דעת ר"ת ב. 

הקבר. וכן דעת הרמב"ם )פ"א ה"ב( וכן משמע דעת  ה אתשעושין לציון אלא האבן שמכסים ב

 הרמב"ן.

 

 .בעפר הקבר ונסתם כשנקבר היא הגולל שסתימת ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת ר"ת.

 

שיש מצור  הך דהיינו דווקא במקרומה שפסק מרן בס"ד דסתימת הגולל הוי כקבורה ביאר הש"

 ברו בבית הקברות אפילו שדעתם לפנותו.והו"ל כנתייאשו מלקשז 

 אלא, ז"והאו' התוס שכתבו כפי י"רש כדעת הוא שהעיקראולם הב"ח הוכיח מס"ד דהשו"ע ס"ל 

 .יותר פשוט כך כי לחומרא ת"כר שנהגו

 סעיף ב': 

  לקברולקברו  המתהמת  אתאת  מלוויםמלווים  כשלאכשלא

  פניהםפניהם  שיחזירושיחזירו  מעתמעת  יקבר,יקבר,  מתימתי  יודעיםיודעים  ואינםואינם  לקוברולקוברו  אחרתאחרת  למדינהלמדינה  המתהמת  לשלוחלשלוח  שדרכןשדרכן  מימי

  אבלאבל  מהלכותמהלכות  אא""פפ  םם""רמברמב  לשוןלשון))  להתאבללהתאבל  ומתחיליןומתחילין  ושלשיםושלשים  שבעהשבעה  למנותלמנות  מתחיליןמתחילין  מללוותמללוות

  מוניםמונים  אינםאינם  שבכאןשבכאן  אלואלו  אףאף  עמו,עמו,  הולךהולך  המשפחההמשפחה  גדולגדול  ואםואם. . משיקברמשיקבר  מוניםמונים  עמועמו  וההולכיםוההולכים(. (. וו""דד

  שנאשנא  לאלא  אחאח  שנאשנא  לאלא, , בתריהבתריה  כולהוכולהו  וגריריוגרירי  עליהעליה  סמוךסמוך  דביתאדביתא  היינוהיינו  משפחהמשפחה  וגדולוגדול. . משיקברמשיקבר  אלאאלא

  ..גג""יי  בןבן  שיהאשיהא  והואוהוא  שאומרשאומר  מימי  וישויש. . קטןקטן  בןבן

 הולכים שאינכם, ערסא בתר אזליתו דלא, אתון: מחוזא לבני רבא להו אמר :בגמ' מו"ק )כב.(

 אפייכו מהדריתו מכי - מועטה דרך רק ללוותה הולכים אלא, הקבורה עד ללוותה המיטה אחר

 ַהתחילו, מנו אתחילו, פנימה( העיר )משערי דאבולא מבבא פניכם( מחזירים שאתם )משעה

   המת. את יקברו שבו משוער זמן להמתין צריכים ואינכם, האבלות ימי את למנות

 

 ביום בו וחוזרים לעיר סמוך אותו כשמוליכים לבין מוליכים המת מעיר לעירהבדל בין כש 

, פניהם כשיחזירו מיד למנות מתחילים הקבר עד המת עם הולכים שלא אלו(: רמה אבל) ג"בה

 אבלות שתיחשב לעניין ומיירי, לעיר קרוב ק"כשביה ואפילו. )משייקבר מונים עמו וההולכים

 .(שבעה דין לבטל הרגל קודם

 המת את כששולחים כל זה דווקא: ע"שו(, לט) ש"הרא בדעת טור(, ה א) ם"רמב(, קסב) ן"רמב

אבלות משיסתם דין המלווים על חל  ייקבר, שבכהאי גוונא מתי יודעים ואינם אחרת למדינה

  ולנשארים חל אבלות משהחזירו פניהם הואיל וכבר נתייאשו )הסיחו דעתם( מהמת. ,הגולל

 :אם מוליכים המת סמוך לעיר וחוזרים בו ביום אמנם

 האבלות משיסתם הגולל ויחזרו ויאמר להם שכבר נקבר. הלדעת הרמב"ם והרמב"ן חל 

והמלווים מתחילים אבלות  ,הם האבלותילע הים משהחזירו פניהם חל רלדעת הבה"ג הנשא

 דעת הרא"ש להטור כרמב"ם ולב"י כבה"ג. –משיסתם הגולל 

שלדעת  :יו"ט וקברו אותו ביו"ט האם הרגל מפסיק דיני ז' או לאב ערבלגויים  הוונפק"מ אם מסרו

 רמב"ן לא מפסיק.ההבה"ג הרגל מפסיק ולדעת הרמב"ם ו

דהמלווים מתחילים אבלות  ,ולענ"ד לדעת הרמב"ם ורמב"ן יש נפק"מ בין הנשארים למלווים

ונפק"מ אם נקבר לפני השקיעה ושמעו אחר  .והנשארים מששמעו שנקבר ,משיסתם הגולל

 .מפת"ש )א'(כן משמע  .השקיעה א"נ נקבר ערב יום טוב ושמעו ביו"ט
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מיירי דווקא  והוא)דאפשר דהבה"ג לא חולק  ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ם ורמב"ן

 כשהוליכו אותו לעיר אחרת(.

  הביתהבית  גדולגדול

 בני הבית: משפחה ההולך לבית הקברות או נשאר מתי חל האבלות לשארשבגדול הבענין 

 .המשפחה גדול אחר הולך הכל(: ה ג) ירושלמי

 מונים כולם -נשאר  הבית גדול אם"(: לחומרא" גרסו שלא) טור, ן"והרמב( לט) ש"הרא גירסת

 ולחומרא. .הגולל משייסתם מונים כולם -לקבר  המשיך הבית גדול אם. פניהם משהחזירו מיד,

 אלו כאן המשפחה שכשגדול קולא, גם דיוצא מקשים :ם"מהר בשם( ז) מ"הגה.(, כב ק"מו' )תוס

 משייסתם מונים דהקוברים ואומרים חולקים הנשאר, ולכן המשפחה גדול עם מונים הקוברים

ולדעתם:  .הבית גדול כבוד משום פניהם החזירו משעה שהנשארים באבלות נוהגים אולם הגולל

 ימנו האבלות עיקר את אך, לכבודו אבלות לנהוג ההולכים גם מתחילים -נשאר  הבית גדול אם

 .הגולל משייסתם

 פניהם, משהחזירו מעכשיו מונים הנשארים -נשאר  הבית גדול אם :ע"שו, י"הב גירסת

 . הגולל משייסתם מונים כולם -לבית הקברות  הלך הבית גדול אם. הגולל משייסתם וההולכים

 העולה מן האמור:

  .משיסתם הגולל םלכו"ע כולם מוני - אם גדול הבית הלך לבית הקברות

 אם גדול הבית נשאר בבית:

 מונים משהחזירו פניהם.כולם  –דעת הרא"ש 

אלו שכאן מונים משהחזירו פניהם ואלו המלווים מונים משיסתם הגולל, אבל  –דעת התוס' 

 נוהגים אבלות משהחזירו פניהם לכבוד גדול הבית.

הו"ל כאילו אין גדול הבית וחוזר הדין שאלו שכאן מונים משהחזירו פניהם ואילו  –דעת הב"י 

 המלווים משיסתם הגולל.

 

שהדין הוא  ,שגדול הבית הלך לבית הקברות אופןב הש"ך )ג'( בשם ראב"ן )דף ל"ח( דבוכת

היינו דווקא אם יגיעו המלווים לקבר תוך ג' ימים אבל אם יגיעו  ,כולם מונים משיסתם הגוללש 

 הדין הוא שהנשארים מונים אבלות משהחזירו פניהם.ימים אחר ג' 

  הביתהבית  גדולגדול  מיהומיהו

 .קטן בן שנא לא אח שנא לא, בתריה כולהו וגרירי עליה סמוך דביתא: רטו(, מה אבל) גיאת ץ"רי

 שמוטל עליו צרכי המת והקבורה.כל  פירושוובד"מ )ב'( בשם רשב"א ביאר דגדול הבית 

 .ג שנה"י בן שיהיה ובלבד: שאומר מי יש בשם ע"שו, ק"סמ בשם( ז) מ"הגה

 .הבית גדול הוא הבעל -אשתו  מתה(: ד"סק) ך"ש(, תעח) א"רשב

וכתב הפת"ש )א'( דאם קברו לפני השקיעה והנשארים בבית שמעו אחר השקיעה והנשארים 

 יום.אותו התחילו אבלות לפני השקיעה על הספק עולה להם 

לכאורה מבואר בסעיף זה שאלו הנשארים מתחילים להתאבל אף שלא נקבר עדיין, ובסע' ו 

לגבי צלבו הגויים מבואר דאין מתחילים להתאבל עליו עד שייקבר או עד שיתייאשו. ותירץ 

הנצי"ב שהחילוק הוא אם התעסקו עם המת או לא. והר"ר שפירא תירץ שהדבר תלוי, אם ניתן 

נפק"מ במי שמת קרובו בעיר אחרת, ואין בדעתו לנסוע לשם, האם יתחיל המת לקבורה או לא. ו

 להתאבל מיד כששמע או משייקבר.

 סעיף ג':

  פינופינו  ואחר כךואחר כך  קברוקברו

  עולמיתעולמית  שםשם  קבורקבור  להיותלהיות  דעתדעת  עלעל  ראשוןראשון  בקברבקבר  קברוהוקברוהו  לקבר, אםלקבר, אם  מקברמקבר  המתהמת  אתאת  מפניןמפנין  אםאם

  '.'.זז  תוךתוך  פינוהופינוהו  אפילואפילו, , ראשוןראשון  בקברבקבר  משיקברמשיקבר  אלאאלא  לולו  מוניןמונין  איןאין  משם,משם,  לפנותולפנותו  נמלכונמלכו  ככ""שאחשאח  אלאאלא
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  תוךתוך  פינוהופינוהו  ואםואם. . מידמיד  אבלותאבלות  מתחיליןמתחילין  להם,להם,  כשיזדמןכשיזדמן  לפנותולפנותו  דעתדעת  עלעל  קברוהוקברוהו  בתחלהבתחלה  אםאם  אבלאבל

  ואיןואין  אבילותםאבילותם  עברעבר  כברכבר  שבעה,שבעה,  לאחרלאחר  עדעד  פינוהופינוהו  לאלא  ואםואם. . שניתשנית  משיקברמשיקבר  ומוניןומונין  חוזריןחוזרין  שבעה,שבעה,

  מתחיליןמתחילין  איןאין  שבעהשבעה  תוךתוך  משםמשם  לפנותולפנותו  דעתםדעתם  היההיה  מתחילהמתחילה  ואםואם. . אחרתאחרת  פעםפעם  עליועליו  מתאבליןמתאבלין

  ..השניהשני  בקברבקבר  שיקברשיקבר  עדעד  למנותלמנות

 :ירושלמי )מו"ק פ"ג ה"ה(

מונים ז' משיסתם הגולל )הראשון(  ,א. אם קברוהו בקבר ראשון ע"ד שיהיה קבור שם עולמית

 ואף אם פינוהו תוך ז' אין מונים עוד פעם.

 שובחילין ואם פינוהו תוך ז' מת ,מתחילין אבלות מיד ,ב. קברוהו ע"מ לפנותו כשיזדמן להם

 ע"כ ירושלמי ה"ט. שוב.ואם פינוהו אחר ז' אין מונים  .שניהגולל הלמנות משיסתם 

כן  .ג. אם מתחילה היתה דעתם לפנותו משם תוך ז' אין מתחילין למנות עד שיסתם גולל שני

 נ"ו( והמרדכי )תת"ק( במו"ק. יכתבו הרא"ש )סוס"

 סעיף ד': 

  מצורמצור

  ושלשיםושלשים  שבעהשבעה  מידמיד  לולו  מוניםמונים  במצור,במצור,  העירהעיר  שהיתהשהיתה  לפילפי  אחראחר  בביתבבית  ונתנוהוונתנוהו  בארוןבארון  המתהמת  נתנונתנו  אםאם

  עליהםעליהם  וחלוחל  כקבורהכקבורה  הויהוי  ארוןארון  וסתימתוסתימת. . המצורהמצור  אחראחר  הקברותהקברות  בביתבבית  לקוברולקוברו  שדעתםשדעתם  אף על פיאף על פי

  ..מידמיד  אבלותאבלות

א כשנפטר רבינו קלונימוס בר"י והיתה העיר "כתבו הרא"ש ומרדכי )שם( מעשה שאירע בשפיר

לפנותו היתה אף על פי שדעתם  שבעה ושלושיםלו מיד במצור ושמוהו בארון בבית המקוה ומנו 

 לגולל תחליף היא הארון ]וסתימת .מ"מ כיון דהשתא הם במצור הו"ל קבורה מעלייתא לדידהו

 .ה[ קברוהו בענין אחר. ש"ךישהרי אם תלכד העיר לא 

 

אמנם בס"ד  .ולהלכה פסק מרן השו"ע בס"א כר"ת דדווקא כיסוי קבר מהווה חלות לאבלות

 מטעם הנ"ל.פסק דכיסוי ארון מועיל הואיל ויש מצור הו"ל קבורה מעלייתא לדידהו 

ומה שפסק  ,וכדפסק בס"ד ,דכיסוי ארון הוי חלות לאבלות ,ם הב"ח הבין דדעת השו"ע כרש"יל או

 מצור אוקמינן אדיניה כרש"י.בולכתחילה אבל בדיעבד  לפי מנהג העולםבס"א כר"ת היינו דווקא 

 

 עיף ה': ס

  מלכותמלכות  הרוגיהרוגי

  ??ושלשיםושלשים' ' זז  ולמנותולמנות  עליהםעליהם  להתאבללהתאבל  מתחיליןמתחילין  מאימתימאימתי  ליקברליקבר  אותםאותם  מניחיםמניחים  שאיןשאין  מלכותמלכות  הרוגיהרוגי

  ..אותםאותם  מלגנובמלגנוב  נתיאשונתיאשו  שלאשלא  אף על פיאף על פי  לקברןלקברן  למלךלמלך  לשאוללשאול  משנתיאשומשנתיאשו

 משעה ?, מאימתי מונים להןלקוברם מניחים שאין מלכות הרוגי: ע"טוש(, יא ב) רבתי אבל

 כי: י". וביאר הב(ד סעיף שמא' סי לעיל' עי. )מלגנוב התייאשו שלא אף מלשאול שהתייאשו

 .שכיחא לא גניבה

 להגיע יכול כי. )שבתות ומחלל עריות ומגלה ז"ע ועובד דמים שופך כאילו הגונב שכל: רבתי אבל

 .(קנז ן"רמב, אלו לכל

 '.ל אחר או' ל תוך התייאשו אם חילוק אין(: ו"סק) ך"ש(, תתצט) מרדכי(, נו) ש"רא



121 

 

 ו: סעיף

  שנהרגושנהרגו  שנודעשנודע  מלכותמלכות  הרוגיהרוגי

  עומדעומד  שעדייןשעדיין  לולו  נודענודע  ככ""ואחואח  מידמיד  אבילותאבילות  ונהגונהג  אחרתאחרת  בעירבעיר  קרובוקרובו  הגויים אתהגויים את  שצלבושצלבו  שהודיעוהושהודיעוהו  מימי

  יי""רר  דעתדעת))  מלקברומלקברו  משנתייאשומשנתייאשו  אואו  משיקברמשיקבר  ומונהומונה  וחוזרוחוזר, , לולו  עלהעלה  לאלא  אבלותאבלות  בצליבה, אותובצליבה, אותו

  (.(.ןן""ורמבורמב

לכו"ע אין מתאבלין  –ומספקינן אי מת או לא ולא נתייאשו מלברר עליו  דםא  הא. המלכות תפס

 עליו.

  :וביררו שמת ולא נתייאשו מלפדות את הגופה דםא  הב. המלכות תפס

לדעת רב האי גאון ורב שרירא מתאבלים עליו מיד ואפילו שמעו אחר ל' שמת )כהרא"ש סי' נ"ו 

 ומרדכי תתצ"ט ודלא כי"א שהם הביאו(.

 או שייקבר עד אבלות חלה לא, שנהרג יודע אם וגם אין מתאבלים עליו. –רמב"ן ולדעת ה

ועוד דקתני )שם הי"ב(  .וכפשטות לשון הברייתא הנ"ל .שנית וימנה יחזור התחיל ואם, שיתייאש

שדרה וגולגולת הן הן  ומרא ר"י .מצאוהו אברים אברים אין מתאבלים עד שימצא ראשו ורובו

 מהרוגי ביתר שלא התאבלו עד שנתייאשו.ועוד ראיה . רובו

 ש"ך)לכו"ע מתאבלים עליו ואפילו אחר ל' שמת.  –ג. מת בתפיסה במלכות ונתייאשו מלפדותו 

 ז(.

 

 ומרן השו"ע פסק בס"ה הרוגי מלכות מתאבלים כשנתייאשו מלבקשו )כדעת הרמב"ן(.

ו לא מועיל כאבלות מלבקש שנתייאשודאם התחיל אבלות לפני הקבורה או לפני  ,ופסק בס"ו

 ברו.ומלק וומונה עוד פעם משיקבר או משנתייאש

 

 : 'זעיף ס

  נטרףנטרף  אואו  ליםלים  נפלנפל

? ? מוניםמונים  מאימתימאימתי, , חיהחיה  שגררתושגררתו  אואו  לסטיםלסטים  שהרגוהושהרגוהו  קולקול  שיצאשיצא  אואו  סוףסוף  להםלהם  שיששיש  במיםבמים  שטבעשטבע  מימי

  שימצאשימצא  עדעד  לולו  מוניןמונין  איןאין  גופו,גופו,  בסימניבסימני  אותואותו  ומכיריןומכירין  אבריםאברים  אבריםאברים  מצאוהומצאוהו  ..לבקשלבקש  משנתיאשומשנתיאשו

  איןאין  ממנוממנו  שנתייאשושנתייאשו  אחראחר  נמצאנמצא  ואםואם(. (. ןן""רמברמב  מביאהמביאה  ברייתאברייתא))  מלבקשמלבקש  שנתיאשושנתיאשו  אואו  ורובוורובו  ראשוראשו

  היוםהיום  אותואותו  מתאבליםמתאבלים  שנמצאשנמצא  בשעהבשעה  שםשם  הםהם  אםאם  הבניםהבנים  אלאאלא. . ולהתאבלולהתאבל  לחזורלחזור  צריכיםצריכים  הקרוביןהקרובין

  ..להתאבללהתאבל  צריכיןצריכין  איןאין  היוםהיום  שעברשעבר  אחראחר  ושמעוושמעו  שםשם  אינםאינם  אםאם  אבלאבל. . אביואביו  עצמותעצמות  מליקוטמליקוט  גרעגרע  דלאדלא

  למנותלמנות  והתחילווהתחילו, , פניהםפניהם  משיחזירומשיחזירו  האבלותהאבלות  להתחיללהתחיל  שדינםשדינם  אחרתאחרת  לעירלעיר  מתיהםמתיהם  שלחושלחו  אםאם: : הגההגה

  ואיןואין  אבלותןאבלותן  להפסיקלהפסיק  צריכיןצריכין  איןאין  ארוך,ארוך,  זמןזמן  לקבורהלקבורה  ניתןניתן  ולאולא  המתהמת  נתפסנתפס  כךכך  ואחרואחר, , האבלותהאבלות

  סוףסוף  מרדכימרדכי))  להפסיקלהפסיק  צריכיןצריכין  איןאין  מידמיד  להתחיללהתחיל  שדינםשדינם  דמאחרדמאחר, , כךכך  אחראחר  ולהתאבלולהתאבל  לחזורלחזור  צריכיןצריכין

  (.(.קק""מומו

 משעה מונים -חיה  גררתו או לסטים שהרגוהו קול שיצא או לים נפל :מס' שמחות )שם הי"ב(

 .(אברים בקצת די ולא) ורובו ראשו שמצאו משעה או שיתייאשו

 

 סוף להם שאין מים

 כיון סוף, להם שאין למים נפל : אם(קפא, נד) ף"הרי בשם:( סא עדות קבלת) כתב העיטור

 להתאבל ואין לה דאסור מסתברא חי, הוא דשמא מלהתחתן אסורה שהיא, עגונה שאשתו

 מיירי" קול שיצא" וכן. )ומת שנפל שידוע או סוף להם שיש במים מיירי ולעיל ,עליו מתאבלים

 .(ך"ש, להינשא שמותרת ג"בכה
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 אף עליו מתאבלים במים שאין להם סוף נטבע אם דאף שיטות כמה הביא (ג"סק) ש"פת

 : להינשא אסורה שאשתו

 תפילה י"ע לנשמתו רוח נחת לעשות וכתב, שמת ידוע כשלא קדיש לומר שלא הורה י"ב החינוך

 . תורה עבורו שילמד אדם ושכירת צדקה י"וע אחרים אבלים דוחה שלא במקום

 . אבלות לנהוג מותר, חי אם לאיגלויי דעביד קרוב למקום הבעל הלך שאם הוכיח י"והשבו

 עם מניין לעשות, העגינות על לרבנים ת"שו שולחים שכבר ידוע בו בזמן התיר יחזקאל והכנסת

 . אבל בבגדי לא אך בשבת חול בבגדי וללכת בביתה קדיש

 גזירה משום עליו מתאבלים אין ך"והש חביב בן ם"מהר שלדעת( שדמ) ס"החת כתב פנוי ובנער

 . בידו מוחין אין להתאבל והמחמיר, איסור חשש שאין כיוון מותר י"השבו לדעת אך, לגזירה

 וודאי, סוף בהם שאין למים כשנפל גם מתאבלים הראשונים רוב שלדעת כתב יעקב והמשכנות

, אשה להיתר מספיק לא שעדיין אף עין בטביעות זיהוי כשיש ש"וכ, כשיטתם לחייב מקום יש

 .לאבלות כ"כ דומה שלא קדיש לומר שמותר ש"וכ

 

 האבלות לאחר ונמצא התאבלו, התייאשו

 .לקרוע אלא צריך אינו שהתאבל אחר המת את כשמצאו(: ובמרדכי ש"ברא) אליקים' ר

ראשון, חייב בקריעה ובאנינות יום ולכן , עצמות מליקוט גרע לא שם נמצא בנו אם: ם"מהר

 בנוסף) היום אותו כל מתאבל הקבורה ואחר, הקבורה עד יין ולשתות בשר לאכול ואסור

אין צריך לא קריעה ולא  כ"אח שמע אלאלא נמצא ביום הקבורה  שם לא הבן ואם(. לקריעה

 אנינות ולא אבלות.

, אם דינו כליקוט עצמות אין אנינותהא , ד ויין בבשר שאסר ם"מהר דברי על תימה(: נו) ש"רא

 .(א סעיף תג' סי לקמן' עי. )מיד אבלות וחלה

 

 אם נמצא אחר שנתייאשו והתחילו האבלות אין הקרובים צריכים להתאבל אלא הבנים. : טור

ולכן הוא פוסק דדין קרובים כדין  ,מקשה על הטור מה החילוק בין שאר קרובים לבן הש"ך )ח'(

 הבן דומיא דליקוט עצמות.

המרדכי )בב"י( כותב דמי שהתחיל אבלות והמת נתפס בידי הממשלה אף על פי שעדיין לא 

שו ( אין מתחילין עד שיתייא םנתייאשו מלבקשו אין מפסיקין אבל מי שלא התחיל )כגון המלווי

 מלקברו.

 

  :פת"ש )ג'(

 קדיש אלא יעלו הנשמה בדברים. ין אומריםי"א דבניו אומרים קדיש וי"א דא –א. אדם שנאבד 

 מתאבלים עליו. ,גלוייאי ל אב. נאבד במקום קרוב והוי מילתא דעביד

ג. היום שאין חשש שהאשה תינשא אם תתאבל הואיל ומפורסם שבעלה נעדר ולא ידוע שמת 

 אבל לא ללבוש בגדי אבל. מותרים להתאבל

 לדעת רוב הפוסקים. כשנתייאשו מלבקשו . כל שעל פי רוב הוא מת מתאבלים עליוד

 . גוסס שאשתו אינה רחוקה מהלך ב' ימים מתאבלים עליו.ה

 

 סעיף ח': 

  אבליםאבלים  קרוביוקרוביו  אתאת  ומצאומצא  אחראחר  ממקוםממקום  הבאהבא  דינידיני

  במקוםבמקום  היההיה  אםאם, , קבורהקבורה  למקוםלמקום  אואו  המתהמת  שםשם  שמתשמת  למקוםלמקום  שבאשבא  עדעד  ידעידע  ולאולא  קרובקרוב  לולו  שמתשמת  מימי

  מנחמיםמנחמים  מצאמצא  אםאם  ,,''הזהז  ביוםביום  באבא  אפילואפילו  אחד,אחד,  ביוםביום  שיבואשיבוא  שאפשרשאפשר  פרסאותפרסאות' ' יי  מהלךמהלך  שהואשהוא  קרובקרוב

( ( אבלותאבלות  קצתקצת  עדייןעדיין  שנוהגיםשנוהגים  דהיינודהיינו))  מנחמיםמנחמים  ומצאומצא  הואילהואיל  לעמודלעמוד  שננערושננערו  אפילואפילו  הביתהבית  גדולגדול  אצלאצל
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  מונהמונה  מנחמיםמנחמים  מצאמצא  לאלא  ואםואם. . יוםיום  שלשיםשלשים  תשלוםתשלום  עמהםעמהם  ומונהומונה  לולו  עולהעולה  ,,((בתשובהבתשובה  אא""ורשבורשב  טורטור))

  ..שבאשבא  מיוםמיום  ושלשיםושלשים  שבעהשבעה  לעצמולעצמו  מונהמונה  שני,שני,  ביוםביום  באבא  אפילואפילו  רחוק,רחוק,  במקוםבמקום  היההיה  אםאם  וכןוכן  ..לעצמולעצמו

  הויהוי  ימיםימים' ' גג  תוךתוך  חזרחזר  אםאם  המת,המת,  לצורךלצורך  שהלךשהלך  רקרק  בביתבבית  הגדולהגדול  ואיןואין  אחדאחד  באבא  אםאם  דאפילודאפילו  אא""ויוי: : הגההגה

  למנותלמנות  שדינושדינו  וכלוכל  ..זוזו  כסבראכסברא  להקללהקל  וישויש(. (. בטורבטור  הואהוא  וכןוכן))  עמהםעמהם  מונהמונה' ' גג  תוךתוך  והבאוהבא  בביתבבית  הואהוא  כאילוכאילו

  (.(.זז""תעתע  סימןסימן  אא""הרשבהרשב))  עמהםעמהם  מונהמונה  לביתולביתו  כךכך  אחראחר  חזרחזר  אםאם  אפילואפילו  עמהםעמהם

 .שבעה(את ה)האם מונה עמהם או לעצמו  ימי השבעה,קרוב המגיע באמצע 

 לאחר הגיע אלא, האבלים שאר עם שבעה אבלות לנהוג התחיל שלא, אבל בגמרא )מו"ק כא:(:

 : הראשונים ימים שלשה בתוך, מכן

 בא והוא שהיות, השבעה ימות מנין את, האבלים שאר עם, עמהן מונה - קרוב ממקום בא אם

   האבלים. שאר עם לישב התחיל כאילו לו נחשב, קרוב ממקום

  .לשבת שהחל מהיום, לעצמו שבעה מונה - רחוק ממקום בא אם

 . שבעה לעצמו מונה - קרוב ממקום בא אפילו, השלישי היום לאחר בא אם, ואילך מכאן

 . עמהן מונה - קרוב ממקום השביעי ביום בא אפילו: אומר שמעון רבי

 אמר אבא בר חייא רבי אמר. עמהן מונה - קרוב ממקום בא, הראשונים ימים שלושה: מר אמר

 הגדול האבל של למנינו הצעיר האבל מצטרף שאז, בבית" הבית גדול" שיש והוא: יוחנן רבי

 אין, שבעה ממנו הצעירים שהתיישבו לאחר והגיע, בבית היה לא האבלים גדול אם אבל. ממנו

, גדולות הלכות בשם ן"הרמב שהתיישב. ]והביא משעה שבעה למנות צריך והוא, לו עולה מנינם

 בשם אך. לקטן גדול בין לחלק אין, שמעון רבי לדעת אבל, קמא תנא לדעת אלא אינו זה שחילוק

 שמעון[. רבי לדעת אף נאמר זה שחילוק, כתב ד"הראב

 

 גיע ממקום קרוב )מו"ק כא: כב.( בין לת"ק ובין לר"ש.שי א. לכו"ע צריך 

 לקרוב רחוק ממקום הגיע

 שבא נחשב -בא  כ"ואח ימים' ג-'ב שם ושהה קרוב למקום רחוק ממקום נטרונאי: הגיע רב

 .קרוב ממקום

 .רחוק ממקום שבא נחשב רחוק במקום היה המיתה בזמן ואם, נהירא לא: טור(, קסב) ן"רמב

 

 :ב. האם צריך שיגיע תוך ג' ימים הראשונים לאבלות

אפילו הגיע ביום השביעי. שודעת ר"ש  לאבלות, הראשונים ימיםדעת ת"ק דצריך להגיע תוך ג' 

 כנזכר לעיל.

 

 צריך שיהיה גדול הבית בבית.שג. רבי יוחנן אמר 

דקיי"ל כר"ש הנפק"מ  ןוכיוונחלקו הראשונים האם כוונתו היתה רק לת"ק או גם לר"ש 

ועוד נפק"מ  .יהיה גדול הבית בבית( או לאשבמחלוקת הראשונים האם לר"ש צריך תנאי זה )

 לגבי גדול הבית שהלך לבית הקברות האם מונה לעצמו מסתימת הגולל או עמהם.

 

 דקיי"ל כר"ש מונה עמהם דווקא אם מצא מנחמין אצלו. שביעיד. קרוב שהגיע אפילו ביום ה

והרמב"ם פסק לקולא ומונה  קו בגמ' אם ננערו לעמוד ולא עמדו מהו ונשאר בתיקו.ונסתפ

 עמהם.

 

ומבואר שם דתלוי אם הגיע  –בעיא להו הלך גדול הבית לבית הקברות מהו יה. גמ' )מו"ק שם( א

 תוך ג' מונה עמהם ואם הגיע אחר ג' מונה לעצמו.

 .הקברות הרי"ף והרמב"ם השמיטו דין זה דהלך גדול הבית לבית

דעת הרמב"ם ורי"ף( גדול הבית שהלך לבית הקברות וחזר אף ביום  ךדעת הרמב"ן )ולדעתו כ

 .י"ג(-וכן פסק הש"ך )י"ב .וכן קרוב שבא נגרר אחר הגדול .מונה עמהם שביעי,ה
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ב"י )ולדעתו כן דעת הרמב"ם ורי"ף( גדול הבית שהלך לבית הקברות וחזר אפילו תוך ג' דעת הו

 מסתימת הגולל וקרוב שבא ולא מצא את גדול הבית מונה לעצמו משנודע לו.מונה לעצמו 

 

 :הרמב"ן סיכם את הדינים בקצרה

 ומצא מנחמים מונה עמהם. שביעיא. קרוב שהגיע ממקום קרוב אפילו ביום 

 מונה לעצמו. –ב. גדול הבית שהגיע או קטן אצל קטנים 

הנשארים מתחילים אבלותם משהחזירו פניהם  –ג. הלכו מקצתם עם המת ומקצתם נשארו 

 ואותם שהלכו משיסתם הגולל. 

חזרו  ,ולרמב"ן תוך ז'( מונים עמהם )עם אלו שכאן( ,ד. אותם המלווים אם חזרו )לר"ח תוך ג'

 .םולרמב"ן אחר ז'( מונים לעצמ ,לאחר מכן )לר"ח אחר ג'

 ית הקברות היה קרוב או רחוק ובין שהיה ההולך שם גדול הבית או קטן.ודין זה הוא בין שב

 ה. בא אבל ממקום קרוב ומצא קטנים בבית וגדול בבית הקברות:

 ולרמב"ן תוך ז'( הוא נגרר אחר הגדול. ,אם הגדול מונה עמהם )לר"ח שחזר תוך ג'

 מונה לעצמו. ולרמב"ן אחר ז'( גם הוא ,ואם הגדול מונה לעצמו )לר"ח שחזר אחר ג'

ל נמצא בבית הקברות( כיון שגדול הבית וודעת הב"י: )בענין זה דאבל שבא אצל קטנים והגד

 )אף שחזר תוך ג'( אז גם הקרוב שהגיע מונה לעצמו. ללמונה לעצמו מסתימת הגו

 דעת הרא"ש:

ונה ואם לאו מ ,הקרוב מונה עמהם ,דאם גדול הבית חזר תוך ג' ,דעת הרא"ש כר"ח - לטור וד"מ

ועוד דר"ח רא"ש וחכמי הצרפתים הם בדעה  ."מ דהלכה כמיקל באבלרכלעצמו. כן פסק הד

 ורבים נינהו. חתא

י"ב( דהרא"ש מיירי שגדול הבית התחיל אבלותו עם בני הבית והחילוק בין -אולם לפי הש"ך )י"ב

 בא ולא לגדול הבית והדינים הם כך:ש הגיע תוך ג' מתייחס לאחר 

 קרוב שבא מונה עמהם. –יחזור תוך ז' א. אם גדול הבית 

קרוב שהגיע דינו תלוי מתי הגיע אם הגיע תוך ג' מונה עמהם  –ב. אם גדול הבית יחזור אחר ז' 

 ואם הגיע לאחר ג' מונה לעצמו.

קרוב שמגיע אפילו תוך ג' מונה לעצמו  –ג. אם גדול הבית לא הלך לצרכי המת ולא יחזור תוך ז' 

 עם בני הבית אז הקרוב מונה עמהם. אא"כ גם הגדול התחיל

אם הלך ש ,תלוי ,ואם לא יגיע .העולה מזה לדעת הש"ך: אם הגדול יגיע תוך ז' מונה עמהם

לצרכי המת תלוי מתי הגיע הקרוב אם תוך ג' מונה עמהם אא"כ גדול הבית לא התחיל עם ב"ב 

לא הלך לצרכי המת  אז גם אם הקרוב הגיע תוך ג' מונה עמו אם לאחר ג' מונה לעצמו )ואם

 תמיד מונה לעצמו אם לא יחזור תוך ז'(.

 

 האם קרוב שבא מונה עמהם אף שלא מצא שם את גדול הבית.

 לבה"ג: הקרוב מונה עמהם אף שגדול הבית לא נמצא בבית וגם לא יבוא בעתיד.

ולדעתו צריך דווקא שיגיע ממקום רחוק ואחר ג' כדי שימנה לעצמו ולא עמהם אבל אם בא 

 קום קרוב או תוך ג' מונה עמהם.ממ

ולרוב הפוסקים: הקרוב מונה עמהם דווקא כשהגיע ממקום קרוב והוא שמצא שם את גדול 

 הבית.

 

 העולה מהאמור:

 אם גדול הבית הלך לבית הקברות ועתיד לחזור:

א. דעת הרמב"ן )ולדעתו כן דעת הרי"ף והרמב"ם( הגדול מונה עמהם אף אם חזר תוך ז' וכן 

 שהגיע מונה עמהם )אף אם הגדול חוזר תוך ז'(.הקרוב 

רבותינו הצרפתים )וכן פסק הד"מ( הגדול מונה עמהם כשחזר תוך ג' וכן הקרוב וב. דעת ר"ח 

 שהגיע מונה עמהם כשגדול הבית הגיע תוך ג'.
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והקרוב שבא אם מצא את גדול הבית מונה עמהם  ,הגדול מונה משיסתם הגוללש ג. דעת הב"י 

ואם לא מצא את גדול הבית אף אם הגיע תוך ג' מונה  ,שהגדול מונה לעצמו(ה מפי ל עאף )

 לעצמו.

ולאחר  ,אם חזר תוך ג' מונה עמהם ,תלוי ,גדול הבית שחזר מבית הקברות –ד. דעת הראב"ד 

 ג' מונה לעצמו כר"ח.

אף אם גדול הבית  ,ואם לאו מונה לעצמו ,אם מצא את גדול הבית מונה עמהם - וקרוב שבא

 ב"י.היחזור תוך ג'. כ

ודווקא קרוב שבא מונה עמהם אבל אם בני הבית שהתחילו אבלות באו לקרוב שלא התחיל 

 מונה לעצמו.

 

 ולהלכה פסק מרן השו"ע:

 תנאים: 5קרוב שבא באמצע הז' מצטרף עמהם דווקא בקיום 

ביום שני א. כשלא ידע מהמיתה עד שבא אליהם. )כהרא"ש ודלא כהרמב"ן שהיקל אף בשמע 

 (.והתחיל אבלות דמצטרף עמהם ומקצר את ימי האבלות לפני שבא אליהם

וכן  .מונה עמהםש ודלא כמאירי דמיקל אף כשבא למקום אחר  .ב. בא למקום מיתה או קבורה

 פסק החזו"ע.

 קילומטר(. 42-והוא מהלך י' פרסאות )כ –ג. בא ממקום קרוב 

יום א' דהיינו ביום הראשון והוי כאילו היה פסק השו"ע כהגאונים דאפשר שיבוא בש והטעם 

 עמהם.

)אמנם דעת הראב"ד דהטעם הוא שיוכל להגיע עד יום ג' והיינו ששליח הולך יום א' וחוזר ביום 

אפשר להגיע יותר מהר ביום הראשון כגון במטוס א"כ כל מקום שובזמנינו  ב' ומגיע ביום ג'(.

ודלא כמחמירים  )חזו"ע ח"ג עמ' קפ"א(. שיכול להגיע במטוס ביום א' נחשב מקום קרוב

 דמצטרף דווקא אם הגיע ממרחק י' פרסאות ותו לא.

ד. כשבא אפילו ביום השביעי )כר"ש ודלא כת"ק דתלוי בג' ימים הראשונים( ומצא שם מנחמים 

 )אפילו ננערו לעמוד. רמב"ם( ואבלים נוהגים עדיין בעטיפת הראש ונעילת הסנדל. 

 יצאו מהבית מיקרי מנחמים. אלילך לבית אחר הביהכ"נ כל עוד שלור הציבוהיום שנוהגים 

מונה  ,ולכן אם לא מצאו או שהלך לבית הקברות ויחזור תוך ג' .ה. מצא שם את גדול הבית

 לעצמו.

אמנם הרמ"א מיקל ואומר דאף אם גדול הבית יחזור תוך ג' והקרוב הגיע תוך ג' מונה עמהם, 

 .על פי ר"ח ורבותינו הצרפתים

הוא ר"ח ולא מצריך אלא שגדול הבית יגיע תוך ג' אבל  ו]הש"ך מקשה על הרמ"א דמקור דברי

הקרוב מספיק אם מגיע תוך ז' וישב דלרבותא נקט דאף אם גדול הבית לא היה בבית מונה 

א"נ לא פוסק כר"ח אלא מסתפק בדברי הרא"ש  עמהם אם יחזור )הגדול( תוך ג' ולא כשו"ע.

 שניהם[.בלגדול הבית או לקרוב ופוסק לחומרא  האם ענין ג' נאמר

 י"ג( אף אם גדול הבית יחזור תוך ז' מונה עמהם. -ש"ך )י"בהדעת הרמב"ן ו

וכל הבא ממקום קרוב שדינו למנות עמהם אפילו אם חזר אחר כך לבית מונה עמהם. )רשב"א 

 .סי' תע"ז(

  :גדול הבית שהגיע ממקום קרוב אצל בני הבית קטנים

אינו נגרר אחר הקטנים, אולם לגירסת ש מפני ,הגדול מונה לעצמו (שו"ע וש"ך)וסקים לרוב הפ

וכן פסק החזו"ע )ח"ג עמ' קצ"א ל"ד( דהלכה  .שו"ת הרשב"א )סי' תקל"ב( מונה עם הקטנים

 כדברי המיקל ואף נגד השו"ע.

 

 משפחה שאין להם גדול הבית:

 .גיע מונה עמהם )עם בני הבית(מי שמ –לדעת גשר החיים )סי"ט עמ' קפ"ד סעי' ט'( 

 ולכן מונה לעצמו.  ובדה"ש )ס"ק ע"ב( דחה זאת.
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 סעיף ט': 

  באבא  ככ""ואחואח  שמעשמע

  להתאבל,להתאבל,  והתחילוהתחיל  השניהשני  ביוםביום  לולו  נודענודע  אםאם  אבלאבל. . שבאשבא  עדעד  שמתשמת  שמעשמע  כשלאכשלא  אמוריםאמורים  דבריםדברים  במהבמה

  ..אצלםאצלם  שבאשבא  בשבילבשביל  אבלותואבלותו  יקצריקצר  לאלא

 .כשבא רק או שבא לפני המוות על שמע אם חילוק אין(: קסב) ן"רמב

אבל אם נודע לו ביום השני  ,כשלא שמע שמת עד שבא ?: במה דברים אמוריםע"שו(, לח) ש"רא

)ודלא כהרמב"ן דמיקל דאף אם שמע  .והתחיל להתאבל לא יקצר אבלותו בשביל שבא אצלם

 לפני שבא מונה עמהם(.

 מונה עמהם. , אפילו שמע לפני שהגיע,גשר החיים דייק דאם לא התחיל להתאבל עד שהגיעבו

אף שזלזל  ,ועוד מדוייק מלשון השו"ע )ומפורש לקמן שצ"ו ס"ב( דאם נודע לו ביום הראשון

ולכן  ,כיון שנודע לו ביום הראשון ולא בגלל שמונה עמהם ,מונה מיום הראשון ,במקצת הימים

 אף שאין התנאים של ס"ח מונה מיום הראשון.

 

החזו"ע  :בסי' שמ"ב(מו תחילה ואחר כך ז' ימי אבל )כחתן וכלה שהותר להם לנהוג ז' ימי משתה 

 ,ולמחרת ,)ח"א עמ' ר"ז( התיר להם בסוף היום השביעי של המשתה להצטרף אל גדול הבית

לנהוג ז' ימי  ריךצן כשהוא מסיים את ימי האבל שלו גם הם מסיימים עמו את ימי האבל ואי

 אבלות. 

 אמנם הגר"ש קלוגר החמיר בזה.

 סעיף י': 

  י מתיםי מתיםשנשנ

  ימיימי  שבעתשבעת  לתשלוםלתשלום  לולו  ועוליםועולים  אחרוןאחרון  למתלמת' ' זז  מונהמונה  אחר,אחר,  מתמת  לולו  מתמת' ' זז  ובתוךובתוך  אבלאבל  שהואשהוא  מימי

  ..הראשוןהראשון  אבילותאבילות

אינו נוהג אבלות אלא  חדמתים ביום א שנימי שמתו לו  :כתב הרשב"א בתשובה )ח"א סי' ר"ז(

 ימים. שבעה

 מונה מיום מיתת השני ז' ימים ולא משלים הראשון. ,וה"ה אם היה אבל ובתוך ג' ימים מת לו מת

משלים ימי אבלות הראשון ואחר כך  ,לאבל אחרהשלישי שאם מת לו מת ביום  :ודעת רש"י

 מונה עוד ז'.

ימי אבלות  שבעתלתשלום גם למת אחרון ועולים לו  שבעהולהלכה פסק מרן השו"ע דמונה 

 הראשון.

 סעיף י"א: 

  יוםיום  מבעודמבעוד  ערביתערבית  התפללהתפלל

  ואותוואותו  המחרתהמחרת  מיוםמיום  שמונהשמונה  שאומרשאומר  מימי  ישיש  מת,מת,  לולו  שמתשמת  ושמעושמע  יוםיום  הואהוא  ועדייןועדיין  ערביתערבית  שהתפללשהתפלל  מימי

  ..עולהעולה  אינואינו  יוםיום

 מבעוד ערבית אם התפלל)הל' שמחות סי' קי"ז(: ם "מהר בשם כתב המרדכי )שם סי' תתקכ"ג(

, אף על פי לו עולה לא היום ואותומיום המחרת  -מת  לו שמת ושמע [קודם צאת הכוכבים] יום

לילה  עשאו ערבית גביל )ש .אהדדי דסתרי קולי תרי כמו דהוישעדיין יום הוא וטעמא משום 

 .ולאבלות רוצה להחשיבו יום(

 

 ואם עדיין לא התפלל ערבית והציבור התפללו ערבית
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והחילוק לגבי  ,תרי קולי דסתרי אהדדי הויאותו יום עולה לו הואיל ולא  –דעת המהרש"ל וב"ח 

י"ל דנשים אין רגילות להתפלל  ,רבית דינה כיום המחרתע"ס קצ"ו( דאם הציבור התפללו נדה )ס

ל: "המהרש והוסיף. ממחר תמנה אבלה אשה ולפי זה נגררת אחר הציבור. תולכן אף שמתפלל 

, השמיים מן האדם על הוחלה האבלות וגם המיקל בתר אזלינן שבאבלות חילק מורי אבי אך

 .עיקר וכן לאשה ה"ה כ"וא

א רוצה לעשותו יהאם לנדה דהתם הציבור התפללו ערבית ובין זה ועוד כתב הש"ך )שם( לחלק 

, ועדיין ים הודיעו לו על פטירת קרובו בעוד שלא התפלליאבל הכא מן השמ ,יום לאו כל כמינה

 .יום הוא

 

 העולה מהאמור בענין אבלות:

 איש ואשה שהתפללו ערבית: מונים מיום המחרת.

 התפלל ערבית והציבור התפללו: אותו יום עולה לו למנין ז'.איש שלא 

לה לה דהלכה ואשה שלא התפללה והציבור התפללו: לטעם הראשון של הש"ך אותו יום ע

 כמיקל באבל.

 נגררת אחר הציבור. ,מכיון שאינה רגילה ,לדעת המהרש"ל מתחילה למנות מיום המחרת

בית יש לחלק דהכא הוי סניף ליום המחרת ואף שבנדה יש מקילים אף שהציבור התפללו ער

 אבל בנדה לענין ספירת ז' נקיים לא קפדינן אלא אעיצומו של ז' ימים ולא על התוספת.

 והלבוש שהיקל באבל אפשר דמיירי כשהקהל התפללו ערבית ולא הוא )ש"ך ט"ו(

שאומר ומרן השו"ע פסק להלכה מי שהתפלל ערבית ועדיין הוא יום ושמע שמת לו מת יש מי 

 שמונה מיום המחרת ואותו יום אינו עולה לו.

 .שעבר ביום שמת נחשב ט"יארציי לעניין: י"ב חינוך בשם( ו"סק) ש"פת

 .שעבר מהיום מונה, השמשות בין קרובה שמועה שמע: ז"רדב בשם( ה"סק) ש"פת

 

 סימן שע"ו

 סעיף א':

  והמנחמיםוהמנחמים  האבלהאבל  הנהגותהנהגות

  האבלהאבל  שנענעשנענע  וכיוןוכיון. . בראשבראש  מיסבמיסב  והאבלוהאבל. . תחילהתחילה  האבלהאבל  שיפתחשיפתח  עדעד  לפתוחלפתוח  רשאיםרשאים  המנחמיםהמנחמים  איןאין

  חייביםחייבים  חולהחולה  אואו  אבלאבל  איןאין))  ..אצלואצלו  לישבלישב  רשאיםרשאים  אינםאינם  המנחמים,המנחמים,  אתאת  שפוטרשפוטר  שנראהשנראה  בעניןבענין  בראשובראשו

    ..((נשיאנשיא  מפנימפני  אפילואפילו  לעמודלעמוד

? שכינה אחר להלך לאדם לו אפשר וכי ?"תלכו אלקיכם' ה אחרי" דכתיב מאיא. גמ' סוטה )יד.( 

 ה"ה וכו' הקב"הקב של מדותיו אחר הלך אלא"? הוא אוכלה אש אלקיך' ה כי" נאמר כבר והלא

 אביו מות על שניחמו" בנו יצחק את אלקים ויברך אברהם מות אחרי ויהי" דכתיב אבלים ניחם

 אבלים. נחם אתה אף אבלים ברכת ובירכו

. בדברים האבל שיפתח עד דבר לומר רשאין המנחמין אין: יוחנן רבי אמרבגמ' מו"ק )כח:( 

 ."התימני אליפז ויען" - והדר", פיהו את איוב פתח כן אחרי" ג( )איוב שנאמר

 .(ב"י)דהאבל מתחיל לומר ברוך דיין האמת.  (עמ' קנ"ב)כתב הרמב"ן  מטעם זהואפשר ד 

 שרוי שהוא בו יודעים המנחמין אין, לדבר פיו את פותח שאינו זמן שכלר הלבוש אוהטעם בי

מראה שמצטער על מתו ואז מנחמים  אז שהוא מתחילורק כ עדיין לנחמו להם אין ולכן, בצער

 פתח שלא פי על אף, וכדומה" ינחמך' ה" לו לומר מותר מקום שמכל בפרישה ומבואראותו. 

 .ינחמנו' שה וברכה תפילה אלא, נחמה אינה זו שאמירה, טעמו ביאר סופרים ובדברי. פיו

 כמה טעמים:לזה יש ו ,שהאבל מתחילעל כך והיום לא מקפידים 

 דינו כהתחיל. )בדה"ש ח(. שבעה,מאז שישב  חתפעם א א. אם דיבר ולּו
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יודע דין זה שהוא צריך להתחיל ולא מתחיל מפני בושה או סיבה אחרת, מותר  אינוב. אם האבל 

 למנחמים לפתוח תחילה. )ציץ אליעזר חי"ז סי' ס"ה(.

 דברי בניהו חי"ד סי' ל"ח עמ' תס"ו סק"ב(ג. אם האבל אילם או נאנח הוי כאילו פתח. )שו"ת 

 

 לאבל מנין: אבהו רבי אמרהמקור הוא מו"ק )כח:( וכתובות )סט:(  –ב. האבל מיסב בראש 

 כאשר - בגדוד כמלך ואשכון, ראש ואשב דרכם אבחר)איוב כ"ט, כ"ה( " שנאמר? בראש שמיסב

 ."ינחם אבלים

 

נוספים(  בתנחומים עוד צורך לו ואין, שהתנחם כר)וני ראשו שנענע כיון, אבל, יוחנן רבי אמרג. 

  .. )מו"ק כז:(אצלו לישב רשאין מנחמין אין שוב

 נתינת ידי על לביתם לפוטרם יכול אינו, שלום בשאילת אסור שהאבל שכיון, גיאת צ"הרי וכתב

 שכוונתו בידוע[, שלום לו ליתן כשרוצה, לרב תלמיד כשחיית] לעומתם כששוחה, ולכן, שלום

 .מדאי יותר האבל על להטריח שלא כדי, זה לדין טעם ג( נתן )יג, ם"והרמב. מאצלו לפוטרם

 

 .)מו"ק כז:( וחולה. מאבל חוץ, נשיא מפני לעמוד חייבין הכל: יוחנן רבי ואמר .ד

 וכמו, הידור משום בה אין והחולה האבל שקימת, הטעם סי' כו( )ח"א יעקב וביאר השבות

 אף, הידור בה ואין הואיל, קימה חיוב אין הכסא ובבית המרחץ שבבית, )לב( בקדושין שלמדנו

. הידור משום בקימתם אין, דוי ערש על מוטל והחולה, קרנו בעפר מעולל שהאבל מאחר, כאן

 טרוד שהאבל, הטעם פירש הלבוש אבל. באב' בט אף מקימה לפטור יש זה שמטעם, והוסיף

 . זו ממצוה נפטר ולכן, באבלו

 איסור אין, ולעמוד עצמו על להחמיר החולה או האבל רוצה שאם, יעקב השבות שם כתב עוד

 עצמו על שהחמיר הרי", המטה על וישב ישראל ויתחזק, "אבינו ביעקב מהנאמר כן והוכיח. בכך

 . שם י"רש שפירש וכמו, מלך שהיה לפי, יוסף לכבוד וקם

 שיש] בראש מיסב שהאבל, לקמן המבואר פי על, מקימה האבל לפטור נוסף טעם נתן י"והברכ

 יש כן ואם", וגו בגדוד כמלך ואשכון, "באיוב מהנאמר זה דין ודרשו[, אותו שמכבדין בזה נחמה לו

  אחרים. בפני לעמוד מחוייב שאינו, זה בפרט גם למלך לדמותו

יאמרו שלא ומ"מ אם רצה עומד ובלבד  ,ס"ת חייב לעמוד מפנירק שוכתב החזו"ע )ח"ג עמ' ע"ד( 

 ".שלך בחולי שב" "שלך באבלות שב" דמשמע ,לו "שב"

 סעיף ב': 

  והמתנחמיםוהמתנחמים  המנחמיםהמנחמים  דברידברי

  שבשב  דמשמעדמשמע  חולהחולה  אואו  אבלאבל  הואהוא  כןכןאם אם   אלאאלא" " שבשב""  לולו  אומראומר  מפניומפניו  ולקוםולקום  חבירוחבירו  אתאת  לכבדלכבד  הבאהבא

  בדבריםבדברים  כיוצאכיוצא  אואו" " מעשימעשי  כפיכפי  נפרעתינפרעתי  לאלא""  אדםאדם  יאמריאמר  לאלא: : שלך. הגהשלך. הגה  בחוליבחולי  שבשב  שלךשלך  באבלותבאבלות

  שזהושזהו  ,,""לשנותלשנות  אפשראפשר  איאי  כיכי  לעשותלעשות  לךלך  מהמה""  לאבללאבל  אדםאדם  יאמריאמר  לשטן. ואללשטן. ואל  פיופיו  יפתחיפתח  שאלשאל  אלואלו

  מאהבה.מאהבה.  ה' יתברךה' יתברך  גזירתגזירת  עליועליו  יקבליקבל  אלאאלא  עושה,עושה,  היההיה  לשנותלשנות  אפשראפשר  אםאם  האהא  דמשמעדמשמע  כגידוף,כגידוף,

 שאל יפתח פיו לשטן. – ילא נפרעתי כפי מעשי :אל יאמר אדם

 יט.(. המקור: שלטי גיבורים )על הרי"ף ברכות יא: אות ג' על פי הגמ' בברכות

 

 אפשר אם הא דמשמע כגידוף, שזהו" לשנות אפשר אי כי לעשות לך מה" לאבל: אדם יאמר אל

. ומטעם זה לא רצה עולא לנחם בן מאהבה ה' יתברך גזירת עליו יקבל אלא, עושה היה לשנות

תנן ברכות )נד.( חייב אדם לברך על הרעה כשם ד בבל )ב"ק לח.( וכתב הנימוק"י )שם יט.( והיינו 

 שמברך על הטובה.

 "עוד להשיבו האוכל" אמר המלך דוד דאפילואפשר לנחם בלשון זה, ש וכתב זאת דחה ל"מהרש

 ואין, מת והילד מאחר יועיל לא שהצום הסביר דוד כי דבריו על תימה אךכ"ג(.  -)שמואל ב' י"ב
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 היה שאם דמשמע, אחרת לעשות יכול היה לא כי להצטער לא שאומרים למנחמים דומה זה

 .(ה"השל בשם א"סק ש"הפת כ"וכ) גידוף וזהו, להצטער מקום היה לעשות יכול

צומות לא יועילו ההתפילות וש אצל דוד המלך כוונתו היתה לומר שאולם הט"ז )א'( כתב לחלק 

חיית המתים בחייו, אבל אותם מנחמים שאומרים "אל תצער תידע שלא יהיה ש כבר מאחר

היה לא ער כי טועיל להחיותו אלא שלא יצתעצמך כי מה לך לעשות" אין כוונתם שהתפילה לא 

מן הראוי לעשות כרצון כי וזהו גידוף  ,היה אפשר היה עושה םאשביכולתו לשנות המצב ומשמע 

 הקב"ה.

 

 סעיף ג': 

  אבליםאבלים  כשאיןכשאין

  האבלותהאבלות  ימיימי' ' זז  כלכל  במקומובמקומו  ויושביםויושבים  כשריםכשרים  אדםאדם  בניבני  עשרהעשרה  באיםבאים  להתנחם,להתנחם,  אבליםאבלים  לולו  שאיןשאין  מתמת

  עשרהעשרה  מתקבציםמתקבצים  ויום,ויום,  יוםיום  בכלבכל  קבועיםקבועים  עשרהעשרה  שםשם  היוהיו  לאלא  ואםואם. . עליהםעליהם  מתקבציםמתקבצים  העםהעם  ושארושאר

  להתפלללהתפלל  נוהגיםנוהגים  לל""במהריבמהרי  וכתובוכתוב. . כןכן  נוהגיןנוהגין  ראיתיראיתי  ולאולא: : הגההגה  ..במקומובמקומו  ויושביםויושבים  העםהעם  משארמשאר

  להתאבללהתאבל  ידועיםידועים  קרוביםקרובים  הניחהניח  שלאשלא  אדםאדם  עלעל  והיינווהיינו  ..האדםהאדם  שםשם  שנפטרשנפטר  במקוםבמקום' ' זז  כלכל  בעשרהבעשרה

  ..((לנהוגלנהוג  ראויראוי  וכזהוכזה. ). )צריךצריך  איןאין  עליו,עליו,  שמתאבליםשמתאבלים  מקוםמקום  בשוםבשום  לולו  ישיש  אבלאבל  עליו,עליו,

 עליו ויקבלו, עליו שיתאבלו קרובים] מנחמין לו שאין מת: יהודה רב אמר :גמ' שבת )קנב.(

וה"ה אם מת בבית חולים . רש"י שם. ]שמת במקומו ויושבים, אדם בני עשרה הולכין[, תנחומין

 תנחומים. עליו [, ומקבליםחס"שהולכים לביתו לנחם. פני ברוך סי' י' 

 והטעם לניחום זה כתב הלבוש לפי שלמתים עצמם ניחא להו שיתנחמו הבריות עבורם.

 פרישה ס"ס שמ"ד(.)וכתב הב"י דהיום נוהגים דין זה בביהכ"נ והכוונה להספד. 

 במקום' ז כל בעשרה להתפלל שנוהגים ל"במהרי וכתוב י נוהגין כן.והרמ"א כתב דלא ראית

 .נוהגים וכן, צריך אין עליו שמתאבלים מקום בשום אבלים לו יש ואם, שם שמת

 

  הלל בבית האבלהלל בבית האבל

והרוקח )סי' שט"ז( כתב שיאמר  דאז מידת הדין מתוחה. שבעה,א. א"א תחנון בבית האבל כל 

 .תחנון אחר התפילה )ט"ז ב'(

 :אבלההלל בבית  ין אומריםאב. 

 ."לא המתים יהללו יה" שכתוב בו ,א. משום לועג לרש

 ובהלל נאמר "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו".  ,ב. דאין אומרים שם דבר שמחה

 

 :ים שאומרים הללאופנאולם יש 

 .דאז הנשמה הולכת עם האבל אחר. למקום הולך האבל אם הלל לומר שנהגו כתב י"א. הנוב

 . אבלים בו אין אם מת בו שמת בבית . וכןב

 שלא האבל מלבד הלל, אומרים מת בו מת שלא האבל כתב שבבית הכרמל הר ת"ג. ובשו

 . המת[ כבוד משום רשאי אינו רצה אם וגם, בהבדלה שמחה פסוקי אומר האבל אין ]וגם אומר.

 .קם מאבלותוו נ"מביהכ שיצא אחר הלל יאמר ח"בר שביעי יום חל שאם כתב דניאל ר"ד. ומהר

 ה. בשבת ויו"ט אומר הלל דאין אז אבלות. )פת"ש ב'(.

ורק האבל  ,מקום שאין מנהג ברור אומרים הללראש חודש בבש וכתב החזו"ע )ח"ג עמ' כ"ז( 

 בחוה"מ גם האבל אומר הלל.ובחנוכה אולם  .לא יאמר
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 סעיף ד': 

  הקבורההקבורה  לאחרלאחר  מנהגיםמנהגים

  חולציןחולצין( ( המתהמת  מןמן  פניופניו  האבלהאבל  שהפךשהפך  לאחרלאחר  אואו))  מעפרמעפר  הקברהקבר  סתימתסתימת  שנגמרשנגמר  שאחרשאחר  נוהגיםנוהגים  עכשיועכשיו

  ואחרואחר  עלמא",עלמא",  לחדתאלחדתא  עתידעתיד  "דהוא"דהוא  קדישקדיש  ואומריםואומרים  הקברותהקברות  מביתמבית  מעטמעט  ומרחיקיןומרחיקין  וסנדלוסנדל  מנעלמנעל

' ' זז  שיושביםשיושבים  אא""יי: : הגההגה  ..במיםבמים  ידיהםידיהם  ורוחציןורוחצין  גווםגוום  אחראחר  ומשליכיםומשליכים  עשביםעשבים  ותולשיןותולשין  עפרעפר  תולשיןתולשין  כךכך

  בשםבשם  גג""ככ  בתשובהבתשובה  לל""מהרימהרי))  ממנוממנו  בורחיןבורחין  שיושביןשיושבין  זמןזמן  וכלוכל  אותואותו  מלוותמלוות  שהרוחותשהרוחות  מפנימפני  פעמיםפעמים

  נועםנועם  ויהיויהי""  פעםפעם  כלכל  ואומריםואומרים. . הידיםהידים  שרחצושרחצו  אחראחר  פעמיםפעמים' ' גג  רקרק  לישבלישב  נהגונהגו  לאלא  אלואלו  ובמדינותובמדינות(. (. אא""יי

  בהגהותבהגהות  ככ""ממ))  בחולבחול  כמוכמו  פפ""גג  כךכך  לישבלישב  יכוליןיכולין  טובטוב  ביוםביום  המתהמת  וכשנקברוכשנקבר'". '". וגווגו  בסתרבסתר  יושביושב' ' וגווגו

  אחראחר  לביתלבית  אדםאדם  יכנסיכנס  אםאם  להקפידלהקפיד  ונהגוונהגו. . בשבתבשבת  כןכן  עושיןעושין  לשבתלשבת  סמוךסמוך  נקברנקבר  אםאם  הה""והוה(. (. מנהגיםמנהגים

    (.(.לל""במהריבמהרי  שםשם))  תורהתורה  אבותינואבותינו  ומנהגומנהג  פפ""גג  וישבוישב  שירחץשירחץ  קודםקודם

  כלהכלה  מסכתמסכת  בשםבשם  ובחייובחיי  וספריוספרי  תנחומאתנחומא  בשםבשם  שש""וריבוריב  בובו  כלכל))  אבאב  עלעל  קדישקדיש  לומרלומר  במדרשותבמדרשות  ונמצאונמצא

  בב""יי  בתראבתרא  קדישקדיש  ואםואם  אבאב  עלעל  לומרלומר  נהגונהגו  כןכן  עלעל( ( רבארבא  אליהואליהו  דבידבי  תנאתנא  בשםבשם  זז""ובאובא  הזוהרהזוהר  בשםבשם  יי""ובוב

  הנשמותהנשמות  שחוזריןשחוזרין  הזמןהזמן  שהואשהוא  שבתותשבתות  במוצאיבמוצאי  ערביתערבית  ולהתפללולהתפלל  בנביאבנביא  להפטירלהפטיר  נהגונהגו  וכןוכן. . חודשחודש

  ונהגוונהגו  (.(.הגהותהגהות  בשםבשם  בובו  כלכל))  הגיהנםהגיהנם  מןמן  ואמוואמו  אביואביו  פודהפודה  ברביםברבים  ומקדשומקדש  מתפללמתפלל  וכשהבןוכשהבן. . לגיהנםלגיהנם

  אמואמו  עלעל  קדישקדיש  יאמריאמר  שלאשלא  לבנולבנו  למחותלמחות  בידובידו  ואינוואינו  עדיין,עדיין,  חיחי  שהאבשהאב  אף על פיאף על פי  האם,האם,  עלעל  קדישקדיש  לומרלומר

  (.(.המנהגהמנהג  פפ""עע  יי""הבהב  סברתסברת))

    (.(.בובו  וכלוכל  שש""ריבריב))  אםאם  אואו  אבאב  שמתשמת  ביוםביום  להתענותלהתענות  מצוהמצוה

  לאדםלאדם  מגיעמגיע  שאםשאם  ונהגוונהגו  ..אחדאחד  קדישקדיש  נוטלנוטל  והאחרוהאחר  קדישיןקדישין' ' גג  נוטליןנוטלין  אחיןאחין' ' הגהג  נכרי,נכרי,  ואישואיש  אחיןאחין' ' גג

  התפלההתפלה  כלכל  להתפלללהתפלל  שיודעשיודע  ומיומי. . לעולםלעולם  יתוםיתום  קדישקדיש  עליהםעליהם  שאומריםשאומרים  ואמוואמו  אביואביו  בובו  שמתשמת  יוםיום

  כלל. תוךכלל. תוך  קדישקדיש  לולו  ואיןואין  קודמיםקודמים  הםהם  לאבלםלאבלם  שבעהשבעה  שתוךשתוך  נהגונהגואחרים, אחרים,   אבליםאבלים  ישיש  ואםואם. . מתפללמתפלל

  הקבורההקבורה  מיוםמיום' ' ולול  שבעהשבעה  ומוניםומונים. . שלושלו  הםהם  היוםהיום  אותואותו  שלשל  הקדישיןהקדישין  כלכל' ' לל  אחד. לאחראחד. לאחר  קדישקדיש  לולו  ישיש' ' לל

זו, זו,   קדישקדיש  לעניןלענין  העירהעיר  מבנימבני  כאחדכאחד  הואהוא  נכרינכרי  ואםואם  (.(.לל""במהריבמהרי))  מידמיד  האבלהאבל  שמעשמע  שלאשלא  אף על פיאף על פי

  (.(.לל""מהרימהרי  בשםבשם  אגוראגור))  המנהגהמנהג  אחראחר  הולכיםהולכים

  עלעל  אבלאבל  הה""בבבב  איןאין  ואםואם(. (. זז""בב))  קרוביםקרובים  בשארבשאר  לאלא  אבלאבל  בלבדבלבד  ואםואם  אבאב  עלעל  אלאאלא  זוזו  לקדישלקדיש  מקוםמקום  ואיןואין

  שנהגושנהגו  מקומותמקומות  וישויש  (.(.שםשם))  ישראלישראל  מתימתי  כלכל  בעדבעד  ואםואם  אבאב  לולו  שאיןשאין  מימי  קדישקדיש  אותואותו  אומראומר  ואמוואמו  אביואביו

  שאפילושאפילו  מקומותמקומות  וישויש. . ואמםואמם  אביהםאביהם  עלעל  אבליםאבלים  כשאיןכשאין  קרוביהםקרוביהם  עלעל  קדישקדיש  אומריםאומרים  קרוביםקרובים  ששארששאר

  אומריםאומרים  שאיןשאין  ביניהםביניהם  פשרהפשרה  שעושיםשעושים  אלאאלא  קרוביםקרובים  שארשאר  אומריםאומרים  ואמםואמם  אביהםאביהם  עלעל  אבליםאבלים  ישיש

. . המנהגהמנהג  אחראחר  זהזה  בכלבכל  והולכיןוהולכין(. (. דד""ממ  שורששורש  קק""מהרימהרי))  ואםואם  אבאב  עלעל  האבליםהאבלים  כמוכמו  קדישיםקדישים  כךכך  כלכל

  יי""רר  בשםבשם  זז""בב))  טט""ויוויו  בשבתבשבת  אפילואפילו  קדישקדיש  אומריםאומרים  והאבליםוהאבלים  ..בעירבעיר  קבועקבוע  מנהגמנהג  שיהאשיהא  ובלבדובלבד

  איסוראיסור  שאיןשאין  אף על פיאף על פי( ( לל""מהרימהרי  בתשובתבתשובת  הואהוא  כןכן))  טט""ויוויו  בשבתבשבת  להתפלללהתפלל  נהגונהגו  לאלא  אבלאבל( ( לל""מקורביימקורביי

  אלאאלא  נתקןנתקן  שלאשלא  יתוםיתום  מקדישמקדיש  מועילמועיל  ויותרויותר, , יתפלליתפלל  ----  להתפלללהתפלל  שיודעשיודע  מימי  החולהחול  בימותבימות  אבלאבל. . בדברבדבר

    (.(.זז""בב' )' )וכווכו  לציוןלציון  ובאובא  למנצחלמנצח  יתפלליתפלל  התפלההתפלה  כלכל  להתפלללהתפלל  יודעיודע  שאינושאינו  ומיומי. . לקטניםלקטנים

  משפטמשפט  כיכי, , רשעיםרשעים  ואמםואמם  אביהםאביהם  יעשויעשו  שלאשלא  כדיכדי  חדשיםחדשים  אא""יי  רקרק  ותפלהותפלה  קדישקדיש  אומריםאומרים  שאיןשאין  ונהגוונהגו

  הקדישיםהקדישים  להםלהם  ישיש  השנייםהשניים  אחרים,אחרים,  אבליםאבלים  ככ""אחאח  ובאוובאו  כאןכאן  אבליםאבלים  היוהיו  ואםואם  ..חדשחדש  בב""יי  רשערשע

    ..שמעושמעו  שלאשלא  אף על פיאף על פי  הקבורההקבורה  מיוםמיום  יוםיום' ' לל  כלכל  והתפלותוהתפלות

  ..((זז""ובבובב  אא""יי  ביתבית  ככ""הרדהרד))  קדישקדיש  עליועליו  אומריםאומרים  בניובניו  כוכביםכוכבים  עובדיעובדי  בידביד  שנהרגשנהרג  דמומרדמומר  אא""יי

 להתענות ביום היארצייט.א. נוהגים 

ב. נמצא במדרשים לומר קדיש על אב ע"כ נהגו לומר על אב קדיש בתרא )י"ב חודש אם הוא 

והספרדים נוהגים להפסיק בחודש הי"ב רק שבוע ומסיימים הי"ב  ודש,ח רשע ואם לאו י"א

 חודש( וכן להפטיר בנביא ולהתפלל ערבית במוצ"ש ובזה פודה את אביו מהגהינם.
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ן קדימה בקדיש יתום )אולם כל דינים אלו אינם נוהגים לספרדים ולרוב האשכנזים האומרים ג. די

 קדיש כל האבלים יחד(.

  חד.האחין נוטלין ג' חלקים והזר חלק א – זרג' אחין ואיש 

מי שהוא תוך ז' דוחה את מי שנמצא ביום  –לאבל א' הוא תוך ז' ואבל אחר הוא יום היארצייט 

 היארצייט.

  חד.בעל הל' יש לו את כל הקדישים וליארצייט קדיש א –יט ותוך ל' יארצי

 כל הקדישים לבעל היארצייט. –יארצייט ולאחר ל' 

 

וכתב הש"ך )ח'(: דכל ענין הקדישים הוא דווקא בשבת אבל במוצ"ש שהאבל תוך ז' חייב לצאת 

הכ"נ הדין ין שהולך לברגל כיוהאמנם אם נתבטל ממנו דיני ז' או ל' בגלל  .מבהכ"נ אין לו כלום

 שוב חזרו זכויותיו.הוא ש

 

 יארצייט ותוך ל':

 ומי שתוך ל' אומר את שאר הקדישים. חד,בעל היארצייט אומר קדיש א –דעת הרמ"א 

 בעל היארצייט דוחה את מי שנמצא תוך ל' ואומר את כל הקדישים. –דעת ספר המנהגים 

 :נחלקו האחרונים בכוונת הרמ"א

אמנם  ,כ"ז דווקא כשיש הרבה בעלי יארצייט )דאם לא יאמרו היום יפסידו( –בנימין דעת המשאת 

מודה לרמ"א דעדיף מי שהוא תוך ל' דאומר ב' קדישים ובעל  חד,אם יש רק בעל יארצייט א

 היארצייט אומר קדיש א'.

כל באף כשיש יארצייט א' דעת ספר המנהגים דבעל היארצייט דוחה  –דעת הש"ך )ח'( 

 ים את מי שתוך ל'.הקדיש

 אמנם הש"ך עצמו ס"ל כהחילוק של המשאת בנימין כיון שזו סברא נכונה.

 

 תוך ל' וקטן תוך ז':

 הקטן תוך ז' אומר את כל הקדישים. –דעת המשאת בנימין 

דבן ל' עדיף על בעל יארצייט ולכן גם לבן ל' נותנים קדיש א' כשיש קטן תוך  -דעת הש"ך )ח'( 

 ז'.

 

 י"ב חודש: תוך ל' ותוך

 בן ל' דוחה את בן י"ב חודש מכל הקדישים ותפילות.

 הכ"נ שניהם שוים.יאולם בקדיש ובפריסת שמע שעל פתח ב

 

 :לקוברו האם אומרים עליו קדיש לפני הקבורה י אפשרמי שמת בשבת או יו"ט וא

מהכל אין  דלא תלוי באבלות )אולם ביום חול שאונן פטור ,בנו יאמר עליו קדיש –דעת הט"ז )ב'( 

 לעשות כן(.

כל זמן שלא נקבר א"א עליו קדיש דהרי קדיש הוא כדי לפדותו מהגיהנם וכל זמן  –דעת נקה"כ 

 שלא נקבר אין לו דין גיהנם.

 

 פת"ש

 מהו שהבת תאמר קדיש על אביה כשציוה עליה ומת בלא בנים.א. 

חשש שיחלש כוח  אמנם כיון דיש ,מצד הדין יש תועלת רבה בזה שזרעו אומרים עליו קדיש

 לכן יש למחות שלא תאמר קדיש. על זה,המנהגים של ישראל דיש פרסום 

 

ב. מת לפני גיל עשרים אף על פי שבשמים אינם מענישים אותו בחיים מ"מ במיתה מענישים 

 אף על עבירות שעשה משהגיע לעונת הפעוטות.
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 מהו שהבן יאמר קדיש בעוד הוריו בחיים.ג. 

 אומר. –קדיש דרבנן 

 אמר.יואם לאו לא  ,אם אינם מקפידים אומר –קדיש יתום 

 

 לחבירו על מי עונים אמן. םמקדי חדכשיש כמה אנשים האומרים קדיש ואד. 

דעת ול .תכ"ד של חבירו יענה על הראשון או יחכה עד האחרון כל אחדאם אומרי הקדיש באים 

 בא"ח תמיד עונה לראשון. )שנה א' ויחי סו"ס י"א(.ה

 הפסק ביניהם יענה אחר כל אחד ואחד.ואם יש 

 

 אדם שנפטר בלא בנים אך הותיר נכדים האם יש להם חלק בקדיש.ה. 

 ,אבל על או"א יאמר ב' קדישים ישואם  ,יש להם חלק א' בקדיש –דעת שו"ת הרמ"א )סי' קי"ח( 

שכר לנכד יש ב' חלקים ולמו ,ואם יש אחר שאומר קדיש על א' מקרוביו או שמושכר ע"י אחרים

 חלק א'.

 אין לנכד שום חלק בקדיש. –דעת שו"ת כנסת יחזקאל 

 

  :עליה שכר אדם שיאמר קדישו. מעשה באשה שמתה בלא בנים ובעלה 

 .חדמהב"י )סו"ס ת"ג ד"ה מצאתי כתוב( משמע דיש לו זכות לקדיש א

 אין לשכיר שום חלק בקדיש כלל. –דעת החת"ס 

 הנוהגים לומר קדיש כולם ביחד. יעב"ץ. אולם כל הדינים אלו לא שייכים לספרדים

 

 סימן שע"ז

 סעיף א': 

  ושפחותושפחות  עבדיםעבדים

  אומריםאומרים  אלאאלא, , אבליםאבלים  תנחומיתנחומי  עליהםעליהם  אומריםאומרים  ואיןואין  בשורהבשורה  עליהםעליהם  עומדיןעומדין  איןאין  והשפחות,והשפחות,  העבדיםהעבדים

  וחמורו.וחמורו.  שורושורו  עלעל  לאדםלאדם  שאומריםשאומרים  כשםכשם" " חסרונךחסרונך  ימלאימלא  המקוםהמקום""  לולו

 .:(טז) עי' בגמרא ברכות

 סעיף ב': 

  מנודהמנודה  אבלאבל

  ..אין מברין אותו ואין אומרים לו תנחומי אבליםאין מברין אותו ואין אומרים לו תנחומי אבלים  ,,מנודהמנודהאבל אבל 

 תנחומי ולא הבראה ולא אבלים ברכת ולא שורה לו עושים אין מנודה אבל: ע"טוש(, קנו) ן"רמב

 .כל דבר שהוא משום כבוד לחיים אין עושים לאבל שהוא מנודהו. לחיים כבוד הם שאלו, אבלים

 סעיף ג': 

  שמתשמת  מנודהמנודה

  ..אבליואבליו  מנחמיםמנחמים  שמת,שמת,  מנודהמנודה

 .אבליו ומנחמים בשורה עומדים שמת מנודה: ע"טוש(, קנו) ן"רמב
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 סימן שע"ח

 סעיף א': 

  הבראההבראה  סעודתסעודת  דינידיני

  שכניושכניו  עלעל  ומצוהומצוה  ראשון.ראשון.  ביוםביום  אפילואפילו  מותר,מותר,  בשניהבשניה  ֲאָבלֲאָבל  ראשונה,ראשונה,  בסעודהבסעודה  משלומשלו  לאכוללאכול  אסוראסור  אבלאבל

  יחזוריחזור  והואוהוא  אבלואבלו  בימיבימי  חברוחברו  אתאת  להאכיללהאכיל  אחדאחד  ויכולויכול  משלו,משלו,  יאכליאכל  שלאשלא  כדיכדי  משלהםמשלהם  שיאכילוהושיאכילוהו

  בתחילה.בתחילה.  יתנויתנו  שלאשלא  ובלבדובלבד  אבלואבלו  בימיבימי  ויאכילנוויאכילנו  כןכן  גםגם

 ליה מדאמר משלו. לחם לאכול אסור, ראשון ביום, אבל: רב אמר יהודה רב אמרגמ' מו"ק )כז:( 

 לא הוא שרק ומשמע", תאכל לא אנשים ולחם" אשתו(: . כשמתה)כ"ד, י"ז ליחזקאל רחמנא

   דוקא. אחרים" אנשים לחם" לאכול צריכים הם, האבלים שאר אבל, אחרים" אנשים לחם" יאכל

 האחרים את הכתוב חייב לכן, לאכול חפץ ואינו, ובמרירות בצער שרוי שהאבל שמפני ,והטעם

 (.ב"י בשם רבינו ירוחם). שיאכל עליו וישגיחו שיאכילוהו

 

 הראשוןהאם אסור לאבל לאכול משלו כל יום ראשון או דווקא סעודה ראשונה ביום 

 . ראשונה בסעודה דוקא ולאו, ראשון יום בכל נוהג זה איסור התוספות: דעת

 ראשונה בסעודה דוקא נוהג דין הבראהש :מצוותהבשם ספר  ניוהגהות מיימו ש"הרא דעת אבל

 של יום ראשון. 

 ומרן השו"ע פסק להלכה כהרא"ש דהלכה כמיקל באבל.

וכתב הט"ז )א'( דאם האבל נמצא לבד ואין לו מי שיביא לו סעודת הבראה מותר לו לאכול משלו, 

. אבל השבט יהודה )ג'( (עמ' תצ"א)עיקר המצוה על השכנים להאכילו. וכן כתב החזו"ע ח"א ו

 י"א דאף שתיה אסור משלו.שהביא וכתב דלא יאכל כלום דהוי דין על האבל. 

 לחם אסור לאכול משלו.רק שהערוה"ש )ב'(  דעתו

 ים להברותוומ"מ אין חייב .ושתיה מותר ,אכילה אסור משלו :ת"צ(-חזו"ע )ח"א עמ' תפ"חופסק ב

 עוגות.באלא אפשר דווקא לחם ב

 

 החלפת סעודות

 לאכול האבל לחבירו אחד כל שנתן, להדדי סעודתיהו מחלפי יוסף ורב ואמרו בגמרא )שם(: רבה

 . משלו

 . (ב"סק ך")ש אבלים כששניהם אף ומותר

, הבראה לסעודת הנותן יצטרך שכאשר, והתחייבות תנאי ביניהם יעשו שלא, מאיר רבינו ופירש

 יכול שהרי, עצמו משל כאוכל נחשב היה, כן שאם, כגמולו לו להשיב מחוייב המקבל יהיה

 כ"אח השיב, בראשונה הבראה שקיבל שמי, היה כך שהיה מעשה אלא, בדין זה מזון להוציא

 .לנותן

 

 סעיף ב': 

  אשהאשה  הבראתהבראת

  שאירעהשאירעה  נשואהנשואה  ואשהואשה  אותה.אותה.  מבריןמברין  נשיםנשים  אבלאבל  להברותה,להברותה,  לאנשיםלאנשים  איןאין  אבל,אבל,  שאירעהשאירעה  אשהאשה

  אוכלאוכל  אםאם  שכיר,שכיר,  אואו  סופרסופר  לולו  שיששיש  מימי  וכןוכן  בעלה.בעלה.  משלמשל  ראשונהראשונה  סעודהסעודה  לאכוללאכול  יכולהיכולה  אינהאינה  אבל,אבל,

  לבנולבנו  אואו  יתוםיתום  אואו  עניעני  שזןשזן  מימי  אבלאבל  הבית,הבית,  בעלבעל  משלמשל  ראשונהראשונה  סעודהסעודה  יאכליאכל  לאלא  אבל,אבל,  ואירעוואירעו  בשכרובשכרו

  הבית.הבית.  בעלבעל  משלמשל  ראשונהראשונה  סעודהסעודה  לאכוללאכול  יכוליםיכולים  אבל,אבל,  ואירעםואירעם  תנאיתנאי  בלאבלא  ובתוובתו

  .האשה תמברין את האיש ולא א :מס' שמחות )פי"א( תניא
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הטעם דאין אנשים מברין נשים משום הרגל עבירה ולכן גם אין מלווין אותה מבית הקברות ו

מרדכי )שם(  '.ז בתוך לבית נ"מביהכ או לביתן מהקבר נשים ללוות לאנשים וכן אסורלביתה. 

 והגהות מיימון פי"ג.

 וכתב הרא"ש )שם( דנשים מברות נשים.

 אם יש לאשה בנים קטנים

  .עמהם אותה מברין קטנים בנים לה יש אם: אומר י"ר שמחות שם' במס

מברין דעת המרדכי )מו"ק תתקל"א( דרבי יהודה חולק על ת"ק ואין הלכה כר"י ולכן אין אנשים 

 נשים אף שיש לה ילדים קטנים.

 וכן הלכה דאנשים מברין נשים שיש להם בנים קטנים. .ר"י מפרש את ת"ק, דעת הטור

 

ולכן,  ואם לאו מותר. רא"ש )שם( ומדרכי )שם(. ,מי שחייב במזונות האבל אסור להברותו משלו

 משלו שאוכל שכיר או סופר. במזונותיה שחייב כיון בעלה משל לאכול יכולה לא נשואה אשה

 .משלו לאכול יכולים -תנאי  בלא ובתו בנו או יתום או עני זן. משלו להברותו יכול לא בשכרו

 

  ג: סעיף

  להתענותלהתענות  רצהרצה

  וכןוכן: : ראשונה. הגהראשונה. הגה  סעודהסעודה  אפילואפילו  משלומשלו  לאכוללאכול  מותרמותר  הראשון,הראשון,  ביוםביום  לאכוללאכול  שלאשלא  האבלהאבל  רצהרצה  אםאם

  הבראההבראה  צריךצריך  ואיןואין  משלומשלו  בלילהבלילה  לאכוללאכול  מותרמותר  הלילההלילה  עדעד  שנמשךשנמשך  ראשוןראשון  ביוםביום  הברוהוהברוהו  לאלא  אםאם

  ..((טורטור))

רשאי האבל להתענות ביום ראשון  :ירושלמי )ברכות פ"ג ה"א(הבשם כתב רמב"ן )עמ' ר"ה( ה

כמו רב זעירא שציוה שיצומו, וסמך לדבר "לא תאכלו על הדם" )ויקרא יט,  .לאכול ולא היום כל

 .(סי' צז) ק"סמ כו(.

 בתעניות ואפילו הראשון ביום להתענות לאבל מניחים אין(: תל אבלות) ז"או בשם( פט) א"הגה

 השנה. ראש שקודם

 .תלמוד צריך והדבר כך נראה לא במקורות אך, להברותו צריך שלמחר נראה מסברא היה: טור

 .להברותו צריך אין למחר: ע"שו(, רה) ן"רמב, ירושלמי

 ולהלכה פסק מרן השו"ע דרשאי האבל להתענות.

 

 אסור לאבלים לאכול משלהם. אז גםהאם כשנקבר ביום ואיחרו עד הלילה 

ג',  "ב)שדכתיב והראיה מדוד  אין דין הבראה בלילה שאחריו. –דעת המרדכי )תת"פ( בשם ר"ת 

ש "ריאא כל העם להברות את דוד בעוד היום". וכן היה נוהג ריב"א לפי הר' יחיאל מפול"ה( "ויב

 .אוכן פסק הרמ"

דהתם אין קשר להבראה דהרי  ,ואין ראיה מדוד ,גם בלילה שאחריו יש דין הבראה –דעת הב"י 

 דוד.של  דאבנר לא היה קרוב ,אבלות זה מדין שם לא היה

"מ )ב'( מקיים דעת המרדכי ויש ראיה מדוד דהתם הבראת אבל ממש היתה ומשם רכהד, אמנם

 בסי' שע"ד אות ה'(. למדנו דאדם יכול להתאבל על מי שאינו קרובו )וכן כתב הד"מ

שאז הוא עיקר  בלילה, אותו מברין - בלילה נקבר(: צח ד"יו) י"נוב בשם( ב"סק) ש"פתוכתב 

 .שלאחריו ביום אותו מברין -בלילה  אכל לא המרירות, ואם

 

 אם חזרו מבית הקברות בבין השמשות

 כתב הנימוק"י )ב"ב מ"ט סע"א( דמברין אותו בלילה.

מחלוקת ר"ת ונמוק"י אם מברין בלילה או לא. אמנם, הנוב"י )יו"ד סי' צח( הדרכ"מ )ב( הבין שזו 

 ביאר דאפשר דליכא פלוגתא, אלא תלוי בשעת חזרתם, אם לפני בין השמשות או לאחר מכן.
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 סעיף ד': 

  חכםחכם  עלעל  תעניתתענית

  החכמים.החכמים.  מיתתמיתת  ביוםביום  להתענותלהתענות  נוהגיםנוהגים  היוהיו

 .(ה"ז מו"ק פ"ג) המקור בירושלמי

 סעיף ה': 

  ..בערב שבתבערב שבתהאם מברין האם מברין 

  וליולי  אז,אז,  אותואותו  שמבריןשמברין  שאומרשאומר  מימי  ישיש  בין השמשות,בין השמשות,  קודםקודם  לחשכהלחשכה  סמוךסמוך  שבתשבת  בערבבערב  שנקברשנקבר  מימי

  נוהגין.נוהגין.  וכןוכן  השבת.השבת.  כבודכבוד  מפנימפני  אזאז  להברותולהברותו  שלאשלא  טובטוב  חובהחובה  שאינושאינו  דכיוןדכיון  נראהנראה

 ובערבי) להברותו חייבים לשקיעה סמוך בערב שבת נקברכתב המרדכי )סוף מו"ק תתקל"ג(: 

דהלכה כר"י דמותר להתחיל לאכול  ,(. ואין להקפיד שיכנס לשבת בתאוהלהברותו אין פסחים

 מן המנחה ולמעלה.

 .נוהגין וכן השבת. כבוד מפני אז להברותו שלא טוב חובה שאינו שכיון דנראה: ע"וכתב השו

  בשבתבשבת  הבראההבראה

 .בפרהסיא אבלות דהוי בשבת, מברין אין.(: מט ב"ב) י"נמוק

 וכן מותר ולכן, אחרים על ולא האבל על הוא בשבת אבלות איסור וגם פרהסיא, אינו(: שצג) י"ב

 העולם. בכל נהגו

 סעיף ו': 

  שמת וסדר ההבראהשמת וסדר ההבראה  קטןקטן

  חדשיו.חדשיו.  לולו  שכלושכלו  ביהביה  ליהליה  קיםקים  אואו  שלימיםשלימים  יוםיום  שלשיםשלשים  בןבן  הואהוא  כןכן  אםאםאלא אלא   הקטןהקטן  עלעל  מבריןמברין  איןאין

 לו שכלו ]ומת ביום ל"א[ או שלמים יום' ל בן הוא כ"אא קטן על מברין אין: ע"טוש.(, קלו) שבת

 .חדשיו

  מבריןמברין  כיצדכיצד

 גס לבו אין ואם כפויות מיטות על מברה בו גס לבו אם, להברותו האבל לבית ההולך:(: כו) ק"מו

 .זקופות מיטות על בו

 זקופה, מיטה על יושב סתם והמברה, כפויה מיטה על מ"בכ יושב האבל(: נח אבל) גיאת ץ"רי

 .כפויה מיטה על הוא גם יושב וידידו( מכירו בו )שהיה גס לבו ואם

 גס לבו וכשאין, כפויה על שניהם יושבים בו גס כשלבו: ש"הרא בשם טור(, קפז) ן"רמב, ד"ראב

 .זקופה על שניהם יושבים בו
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 סעיף ז': 

  האבלהאבל  בביתבבית  הנהגותהנהגות

  לאלא  שםשם  מביאיןמביאין  ואיןואין  וקיתונות,וקיתונות,  וצלוחיותוצלוחיות  כוסותכוסות  קערותקערות  ומדיחיןומדיחין  האבל,האבל,  בביתבבית  ומכבדיןומכבדין  מרביציןמרביצין

  אומריםאומרים  ואיןואין  עליהם,עליהם,  מברכיםמברכים  ואיןואין  שם,שם,  שהמתשהמת  בביתבבית  אותםאותם  מביאיםמביאים  אבלאבל  מוגמר,מוגמר,  ולאולא  בשמיםבשמים

  ודוממים.ודוממים.  יושביםיושבים  אלאאלא  האבלהאבל  בביתבבית  ואגדהואגדה  שמועהשמועה

 וצלוחיות וכוסות קערות ומדיחין, האבל בבית ומרביצין מכבדין: רבנן תנו מו"ק )כז.(בגמרא 

 . האבל לבית הבשמים ואת המוגמר את מביאין ואין, האבל בבית וקיתוניות

 בשמים לבית האבל או בית המנחמים  הבאת

 וכן דעת השו"ע. .אבל לא בבית שמנחמיןמשום הריח.  ,שהמת נמצא מביאין במקום –דעת הטור 

 למקוםאבל  ,שהמת נמצא אין מביאין דס"ל איפכא, דהיכאובחידושי בהגהות )ג'( מביא י"א 

 משום האיסטניסיות. ,שנמצאים האבלים כן

 

 סעיף ח': 

  האבלהאבל  בביתבבית  ייןיין

  שבמעיו,שבמעיו,  אכילהאכילה  לשרותלשרות  כדיכדי  הסעודההסעודה  בתוךבתוך  מעטמעט  ייןיין  ולשתותולשתות  בשרבשר  לאכוללאכול  מותרמותר  המתהמת  שנקברשנקבר  כיוןכיון

  לרוות.לרוות.  לאלא  אבלאבל

 בבית חכמים תקנו כוסות תנא: עשרה במתניתא לה ואמרי: עולא , אמרכתובות )ח:(בגמרא 

 לאובד שכר תנו: "שנאמר וכמו ,רוצה שאינו פי על ואף בשתיה לאבל להשקותו )להרבות האבל

 לאחר כוסות וארבעה. שבמעיו אכילה לשרות כדי אכילה בתוך כוסות שלשה (."נפש למרי ויין

 ומוזגין אותו שותה האבל היה המזון שבברכת הזן ברכת בסוף, הזן כנגד אחד: הם ואלו, אכילה

 הוסיפו. והמטיב הטוב כנגד ואחד. ירושלים בונה כנגד ואחד. הארץ ברכת כנגד ואחד. אחר כוס לו

 לפי, העיר[ שמשי] חזני כנגד מברכים שהיו בברכה אחד כוס נוספים. כוסות ארבעה עליהם

 פרנסי כנגד מברכים שהיו בברכה ואחד. ציבור צרכי ובשאר במתים מתעסקים השמשים שהיו

 בית כנגד מברכים שהיו בברכה ואחד. עניים לקבורת ממונם ומבזבזים שהיו עשירים העיר

 שהיו בברכה ואחד. מת כעל עליו מתאבלים שאנו מאבלנו בבניינו ה"הקב שינחמנו, המקדש

ליושנו  הדבר והחזירו, כוסות עשר מארבעה יותר ומשתכרין שותין היו. גמליאל רבן כנגד מברכים

 כוסות. עשרה רק לשתות

 :אחר שהחזירו הדבר ליושנו מה הדין לגבי כוסות

 .כוסות עשר לשתות חזרו(: ח יג) ם"רמב, שם י"רש

 הסעודה. רק בתוך אלא .משכר דהוא כלל הסעודה אחר יין ישתו שלא תיקנו(: רד) ן"רמב

 .היתר רק אלא לשתות חיוב שאין משמע ם"ברמב: י"ב

 בתוך מעט יין ולשתות בשר לאכול מותר המת שנקבר שכיון ,והשו"ע פסק כדעת הרמב"ן

 .לרוות לא אבל שבמעיו האכילה לשרות כדי הסעודה

 סעיף ט': 

  מבריןמברין  במהבמה

  שלשל  בתבשילבתבשיל  אואו  בביציםבביצים  תחילהתחילה  ומבריןומברין  עושיםעושים  מטעמיםמטעמים  ומיניומיני  וייןויין  בבשרבבשר  להברותלהברות  שנהגושנהגו  מקוםמקום

  צרכם.צרכם.  כלכל  אוכליםאוכלים  ככ""ואחואח  לאבילותלאבילות  זכרזכר  עדשיםעדשים

 ותנא, עבירות חמש עשו עבר יום באותו'. עיף והוא השדה מן עשו ויבוא' כתיב:(: טז) בבא בתרא

אביו.  יצחק את לנחם עדשים של תבשיל אבינו יעקב ועשה אבינו אברהם נפטר היום דבאותו
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 במערבא אמרי? עדשים של תבשיל דווקא יעקב עשה מדוע עדשים? של שנא ומאי: ומקשינן

 לשאר שיש כמו סדק לה )אין פה לה אין זו עדשה מה לרמוז יעקב שבא, מרי בר דרבה משמיה

 )צורתה מגולגלת זו עדשה מה אחר, דבר. ודומם יושב שהוא פה לו אין ָאֵבל אף, הקטניות(

 בעולם. חוזר שגלגל. העולם באי על ומחזרת מגלגלת אבילות אף עגולה(

 דאמר דלמאן, בביצים ָאֵבל להברות אפשר דהיינו, האם בביעי. לנחומי בינייהו איכא? בינייהו מאי

 שבישל שסובר למי אבל. פה להם אין ביצים גם, הרי, פה להם שאין משום עדשים בישל שיעקב

 .כגלגל עגולה אינה הביצה הרי, עגולה שצורתם משום עדשים

    ייןיין  בבשרבבשר  הבראההבראה

 שנהגו מקום, מאכילין ועדשים בביצים לנחם שנהגו מקוםוכתב הרי"ץ גיאת )הל' אבל עמ' נ"א(: 

 .מאכילין ויין בבשר

.( דבסעודת הבראה )אחר הביצים או נו נדרים)בגמרא  משמע(: תתקכח) מרדכי(, ז ז) מ"הגה

 .יין ולשתות בשר לאכול צריךהעדשים( 

 ויין בבשר שנהגו מקום עושין, בלבד חכמים שתיקנו ובכוסות בעדשים שנהגו מקום(: רה) ן"רמב

והיינו . צרכם כל אוכלים כ"ואח עדשים או ביצים של בתבשיל תחילה ומנחמים, עושין ומטעמין

 רשאי לאכול בשר ולשתות יין.אין חיוב אלא ש

ואולי הכוונה על  .אבל אסור בבשר וייןשהוהב"י הביא ירושלמי )ברכות פ"ג הי"א( דמשמע 

 אנינות.

 ולמעשה, החזו"ע )ח"ב עמ' שטו( מתיר, ובצרור החיים )פ"ח סע' קלו( כתב שהדבר תלוי במנהג.

 סעיף י': 

  בהבראהבהבראה  המשתתפיםהמשתתפים

  מקומות.מקומות.  לשנילשני  שיתחלקושיתחלקו  אדםאדם  בניבני  כךכך  כלכל  האבלהאבל  עםעם  לאכוללאכול  איןאין

 קרוביו אוכלים עם האבל. )מו"ק כד:( בשבת:

 רק מ"ובחוה) בהספד. עמו והעוסקים עליו והמצהיבים משפחתו כל עמו ושותים אוכלים בחול:

 ברחובה קצת ולהאכילו ראשון כוס האבל להשקות נוהגים והיו(. ד סעיף תא' סי לקמן' עי, קרוביו

 .בביתו הכל לעשות נהגו והאידנא, עיר של

 כסעודת דהוי. )מקומות לשני שיתחלקו בני אדם כך כל האבל עם לאכול דאיןוכתב הרמב"ן 

 .וכן פסק השו"ע .(ט"סק ך"ש, שמחה בה שיש מריעות

 אמנם אם האבל הוא חכם אוכל לבד )שם כה.(.

 ( לא יקלוף האבל עצמו הביצה מפני שנראה כרעבתן.542וכתב בארחות חיים )הל' אבל עמ' 

. למות רוצה כי לאכול חושש אינו שהאבל משום הבראה סעודת טעם: ש"הרא בשם ירוחם' ר

כך נוהגים ו .. כדי שהעניים לא יתביישוישראל עניי מפני ימים שבעה כללהברות  נהגו כן ועל

 הספרדים.

 .לבם על אותו שמשימין לאבל שמראין הוא נחמה בכלל זה כל: לבוש

 משל וכשאוכל, צערו להפיג משתכר היה משלו אוכל היה דאם, המת כבוד משום: יהודה שבט

 .במקום להתענות מותר לכן, מתבייש אחרים
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 סעיף י"א: 

  מה דין ההבראהמה דין ההבראה  ––שנדחתה שנדחתה   אבלותאבלות

  הבראההבראה  להברותולהברותו  צריךצריך  בשבת,בשבת,  שמועהשמועה  שמעשמע  אםאם  וכןוכן  הרגל,הרגל,  אחראחר  שבעהשבעה  למנותלמנות  שצריךשצריך  היכאהיכא

  קק""במבמ  נוהגים. )מרדכינוהגים. )מרדכי  וכןוכן  אותואותו  מבריןמברין  איןאין  ראשוןראשון  יוםיום  שנדחהשנדחה  שכיוןשכיון  אא""ויוי))אבלות. אבלות.   שבימישבימי  ראשונהראשונה

  ..((עולהעולה  ששניששני  ימיםימים  שנישני  שעושיןשעושין  במקומותבמקומות  כגוןכגון' ' זז  למניןלמנין  לולו  דעולהדעולה  היכאהיכא  ואפילוואפילו( ( יי""ונונ  אא""יי  בשםבשם

כי  )אחר הקבורה(יום ראשון בה תהבראה נדחהש באופן המרדכי )מו"ק תת"פ( הביא מחלוקת 

 עדיין לא היה באבלות האם מברין ביום ראשון שמתאבל.

 פסק מרן דמברין אותו ביום ראשון של אבלות.ולהלכה 

 הביא י"א דכיון שנדחה אין מברין אותו. אוהרמ"

 סעיף י"ב: 

  רחוקהרחוקה  שמועהשמועה  עלעל

    ..אין מברין על שמועה רחוקהאין מברין על שמועה רחוקה

 תתפ"ג.סי' ומרדכי  '.נימוק"י י"ב. ד"ה אלא יום א

 סעיף י"ג: 

  הלחםהלחם  בציעתבציעת

  כאורחיה.כאורחיה.  פריספריס  ובשבתובשבת  דבהון,דבהון,  גדולגדול  מנחםמנחם( ( המוציאהמוציא  לברךלברך  לחםלחם  בוצעבוצע  פירוש:פירוש:))  פריספריס

 מנחם אין בידיה ציון פרשה)" פורס המנחמים גדול: ע"שו(, רמז אבלות) ג"סמ בשם( ט ד) מ"הגה

 "(.עמה עצב יוסיף ולא תעשיר היא' ה ברכת)" כדרכו פורס ובשבת"( לה

 

 סימן שע"ט

 סעיף א': 

  האבלהאבל  בביתבבית  המזוןהמזון  ברכתברכת

  העולם,העולם,  מלךמלך  אלהינואלהינו  יי""באבא  זו:זו:  כנוסחכנוסח  רביעיתרביעית  ברכהברכה  אומראומר  האבלהאבל  בביתבבית  המזוןהמזון  ברכתברכת  כשמברכיןכשמברכין

  אמתאמת  דייןדיין  אמתאמת  אלאל  והמטיבוהמטיב  הטובהטוב  החיהחי  המלךהמלך  יעקביעקב  קדושקדוש  קדושנוקדושנו  גואלנוגואלנו  בוראנובוראנו  מלכנומלכנו  אבינואבינו  האלהאל

  דרכיודרכיו  כלכל  כיכי  כרצונוכרצונו  בובו  לעשותלעשות  בעולמובעולמו  שליטשליט  במשפטבמשפט  נפשותנפשות  לוקחלוקח: : . הגה. הגה''וכווכו  בצדקבצדק  שופטשופט

  יגדוריגדור  הואהוא  ישראלישראל  פרצותפרצות  גודרגודר  ולברכוולברכו  לולו  להודותלהודות  חייביםחייבים  אנחנואנחנו  ובכלובכל  ועבדיוועבדיו  עמועמו  ואנחנוואנחנו  במשפטבמשפט

  ..((טורטור))  ולשלוםולשלום  לחייםלחיים  זהזה  אבלאבל  ומעלומעל  מעלינומעלינו  הזאתהזאת  הפרצההפרצה

 והמטיב הטוב - בענין נוסח ברהמ"ז בברכה רביעית

 רב ממשפחת אחד )נפטר, מלתא ביה איתרע, אשי רב לבי איקלע זוטרא מרגמ' ברכות )מו:( 

 אבינו האל'...ה אתה ברוך" כך: ובירך המזון בברכת הרביעית זוטרא בברכה מר פתח, אשי(

 לוקח, בצדק שופט, אמת דיין, אמת אל, והמטיב הטוב המלך יעקב קדוש קדושנו בוראנו מלכנו

, ועבדיו עמו ואנחנו, שלו שהכל, משפט דרכיו כל כי, כרצונו בו לעשות בעולמו ושליט, במשפט

 הזאת הפרצה את יגדור הוא בישראל פרצות גודר, ולברכו לו להודות חייבים אנחנו ובכל

 ". לחיים בישראל

 "במשפט נפשות ולוקח"
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 כדאיתא, זאת אומרים אין: ם"רמב על פי( קפט ח סי'"או) י"ב:(, לד ברכות) ף"רי(, ו ברכות) ג"בה

 .חטא בלא מיתה שיש:( נה שבת' )בגמ

 חטא בלא מיתה שיש אף כי, לאומרו יש: א"רמ, טור(, ז יב) מ"הגה(, תתקכח) מרדכי, שם' תוס

 .משפט" דרכיו "כל

לוקח נפשות "ולהלכה פסק מרן השו"ע כהרי"ף ורמב"ם דמוסיפים "אל אמת..." ולא מזכירים 

 ."במשפט

 .פסק כהרא"ש אוהרמ"

 סעיף ב': 

  רחםרחם  ברכתברכת  --  ברכה שלישית בברהמ"זברכה שלישית בברהמ"זחתימת חתימת נוסח נוסח 

  באבלבאבל  המתאבליםהמתאבלים  האבליםהאבלים  ואתואת  ירושליםירושלים  אבליאבלי  אתאת  אלהינואלהינו' ' הה  נחםנחם  שלישית:שלישית:  בברכהבברכה  מוסיפיםמוסיפים  ישיש

  בבניןבבנין  ציוןציון  מנחםמנחם  יי""באבא' ' וכווכו  תנחמנותנחמנו  אמואמו  אשראשר  כאישכאיש  כאמורכאמור  מיגונם,מיגונם,  ושמחםושמחם  מאבלםמאבלם  נחמםנחמם  הזה,הזה,

  ירושלים.ירושלים.

בא"י מנחם ציון בבנין  ,נחם ה' את אבלי ירושלים ואת המתאבלים באבל זה" –הכל בו  גירסת

 ."ירושלים

 , וכן דעת הרמב"ן."מנחם אבלים ובונה ירושלים" –רב עמרם  גירסת

אין הא ד  הקשה עודוהב"י  ות ממטבע שטבעו חכמים.נאין לש הא על רב עמרם ד  תמההטור 

 חותמים בשתים.

 חדא דכולה ובש"ך )ד'( העלה דמנחם ציון ובונה ירושלים הוי כמו מנחם ציון בבנין ירושלים.

 היא. מילתא

 ."מנחם ציון בבנין ירושלים"ולהלכה פסק מרן השו"ע דחותם 

 סעיף ג': 

  הזימוןהזימוןנוסח נוסח 

  משלו.משלו.  שאכלנושאכלנו  אבליםאבלים  מנחםמנחם  נברךנברך  זימון:זימון:  בברכתבברכת  אומריםאומרים  ישיש

. ודלא כגאון אחד דסבר שאין השלם ח"ב סי' קנ"ז( ב עמרם)סדר רגאון רב עמרם  כן כתב

 מזכירים "נברך מנחם" וכו'.

 

 סעיף ד': 

  בשבתבשבת  אבליםאבלים  ברכתברכת

  אחריםאחרים  אכלואכלו  ואםואם  הוא.הוא.  דצינעאדצינעא  בחול,בחול,  שמברךשמברך  כדרךכדרך  מברךמברך  אבלים,אבלים,' ' בגבג  אואו  ביחידביחיד  בירךבירך  אםאם  בשבת,בשבת,

  הוא.הוא.  צינעהצינעה  לאולאו  אחריםאחרים  דאיכאדאיכא  דכיוןדכיון  המאורע,המאורע,  מעיןמעין  מזכיריןמזכירין  איןאין  ובירכו,ובירכו,  עמועמו

הואיל ומברכין אותו בג' ובי' הוי  ,אין מברכין ברכת אבלים בשבת –דעת רב סעדיה ורב נטרונאי 

 ואין אבלות בפרהסיא בשבת. ,פרהסיא

דכיון שמי שאין לו מברכין מברך בעצמו הוי דברים  ,מברכין ברכת אבלים בשבת –דעת הבה"ג 

 שבצינעא.

שאוכלים ואם יש זרים  ,אם המברכין כולם אבלים אומרים ברכת אבלים בשבת –דעת הרמב"ן 

 ברכת אבלים. עמהם אין אומרים

 וכן פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ן.
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 .ביחיד אפילו היא אבלים ברכת(: כז עשין) ג"סמ(, תתקכח) מרדכי

 .בעשרה דווקא(: קמ שמחות) ם"מהר

 סעיף ה': 

  אבל מצטרף לזימון ותפילהאבל מצטרף לזימון ותפילה  צירוףצירוף

  לעשרה.לעשרה.  ביןבין  לשלושהלשלושה  ביןבין  ולזימון,ולזימון,  לתפלהלתפלה  מצטרףמצטרף  אבלאבל

 שאז לא. משלו אוכל שאינו הבראה בסעודת מלבד(: ו"סק) ך"בש המובא( שיג) רוקח, מרדכי

 ,תפילותבסעודות שאחר כך או  , בשאר(ג"סק מ"אבלות )דרכ משום שהוא מצטרף בדבר

 ברכת רחבה )הבראה( אין אבלים מן המנין. דאמרינןוהיינו  .מצטרף

 .ראשונה מצטרף בסעודה גם: ע"שו, י"ב

 אינו בעשרה ןוהאבל מצטרף ולזימ בשלושהבסעודת הבראה לזימון  – רהפת"ש )ב'( בשם דגמ"

 מצטרף.

 ומהש"ך )ד'( משמע דבסעודת הבראה לא מצטרף כלל.

 

 סימן ש"פ

 סעיף א': 

    ושלושיםושלושים  שבעהשבעה  איסוריאיסורי  --  אבל אסור בהםאבל אסור בהםההדברים ש דברים ש 

  ואסורואסור  המטה.המטה.  ותשמישותשמיש  הסנדלהסנדל  ונעילתונעילת  וסיכהוסיכה  ברחיצהברחיצה  במלאכה,במלאכה,  בהם:בהם:  אסוראסור  שהאבלשהאבל  דבריםדברים  אלואלו

  שבעה,שבעה,  כלכל  המטההמטה  ובכפייתובכפיית  הראשהראש  בעטיפתבעטיפת  וחייבוחייב  ובכביסה,ובכביסה,  שלוםשלום  בשאלתבשאלת  ואסורואסור  בתורה.בתורה.  לקרותלקרות

  וכלוכל))  ..יוםיום' ' לל  כלכל  קרעקרע  ואיחויואיחוי  ושמחהושמחה  ובתספורתובתספורת  בגיהוץבגיהוץ  ואסורואסור  הראשון,הראשון,  ביוםביום  תפיליןתפילין  להניחלהניח  ואסורואסור

  ..((בלילהבלילה  ביןבין  ביוםביום  ביןבין  נוהגיןנוהגין  אבלותאבלות  דברידברי

 הסנדל ונעילת וסיכה ברחיצה במלאכה שבעה כל ע: אסור"טושיד: טו יז: כא כב:( )מו"ק גמרא 

. המטה ובכפיית הראש בעטיפת וחייב ובכביסה שלום ובשאלת בתורה ולקרות המטה ותשמיש

 .הקרע ובאיחוי ובשמחה ובתספורת בגיהוץ' ל כל ואסור

 .בלילה ובין ביום בין נוהגים אבל דיני כל: א"רמ(, תמו) א"רשב

 סעיף ב': 

  מלאכה מלאכה   איסוראיסור

  מכאןמכאן  הצדקה,הצדקה,  מןמן  המתפרנסהמתפרנס  עניעני  אפילואפילו  במלאכה,במלאכה,  אסוראסור  הראשוניםהראשונים  ימיםימים' ' גג  כלכל  כיצד?כיצד?  מלאכהמלאכה

  ביתה,ביתה,  בתוךבתוך  בפלךבפלך  טווהטווה  ואשהואשה  ביתו,ביתו,  בתוךבתוך  בצינעאבצינעא  עושהעושה  יאכל,יאכל,  מהמה  לולו  ואיןואין  עניעני  הואהוא  אםאם  --ואילך ואילך 

  כךכך  המועדהמועד  בחולבחול  לכתובלכתוב  שמותרשמותר  כדרךכדרך))לכך. לכך.   שהצריכוהושהצריכוהו  לשכניולשכניו  מארהמארה  תבאתבא  חכמיםחכמים  אמרואמרו  אבלאבל

  ..((אחראחר  בעניןבענין  לאלא  אבלאבל  אבלואבלו  בימיבימי  לכתובלכתוב  מותרמותר

 הראשונים ימים שלשה

 המתפרנס עני היה ואפילו. במלאכה אסור - הראשונים ימים שלשה, אבל: רבנן תנו)מו"ק כא:( 

 . ביתו בתוך בצינעא מלאכה עושה - ואילך מכאן. הצדקה מן

 . אסורים כולם ולכן הגוף מעל טסה הנשמה ראשונים ימים' ג(: ה ג) כתב הירושלמי והטעם

 . מהבכי יתעצל מלאכה יעשה ואם, לבכי ימים' ג: ד"הראב בשם.( רלג ב כח) ירוחם' ור

 .במלאכה מותר צדקה לו אין דאם ש"הערוה וכתב
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 אחר ג' ימים 

 לעני שאין לו מה יאכל, התירו.

 .בצינעה במלאכה עשיר אפילו מותר ימים' ג אחרי(: מ"בהגה) שמעיה' ר

 רק: ע"טוש(, תתסז) מרדכי, ד"וראב ירושלמי על פי( ח ה) מ"הגה(, ח שמחות) ם"מהר, שם י"רש

 .ימים' ג אחרי במלאכה מותר עני

 מותר ולאשה אומן מלאכת מותר לאיש המותר באופן(: א"סק) ך"ובש בטור הובא(, קסד) ן"רמב

 רגילה במלאכה מותרת לה מספיק לא ואם בפלך. לטוות כמו ועראי צינעא של מלאכה דווקא

 .בצנעה

 .מלאכה לעשות שהצריכוהו לשכניו מאירה תבוא: ע"טוש(, ה ג) ירושלמי

 .מ"בחוה לכתוב שמותר כפי רק אבלו בימי לכתוב מותר: א"בו, רמ כל

 .אותו מנדים, מלאכה מעשיית נמנע שלא אבל: בו כל בשם( א"סק) ז"ט(, ב כח) ירוחם' ר

ומג' ואילך מותר  .ימים הראשונים כולם אסורים במלאכה ששלושהולהלכה פסק מרן השו"ע 

 רק לעני שאין לו מה לאכול ותבא מארה לשכנים שהצריכוהו לכך.

 סעיף ג': 

  סחורהסחורה

  למדינהלמדינה  ממדינהממדינה  ולילךולילך  בסחורהבסחורה  וליתןוליתן  לישאלישא  אסוראסור  הואהוא  כךכך  מלאכהמלאכה  בעשייתבעשיית  אסוראסור  שהואשהוא  כשםכשם

  בסחורה.בסחורה.

 

 חגיכם והפכתי" ח, י( )עמוס מדכתיב האיסור ונלמד. מלאכה בעשיית אסור גמרא מו"ק )טו:( אבל

וה"ה  .במלאכה אסור אבל אף, במלאכה אסור חג מה: ללמדך, לחג אבל הכתוב הקיש -" לאבל

 וכן פסק מרן השו"ע. (.ה"זפ"ה )למו"מ. רמב"ם 

 כל מו"מ שיש מניעת ריוח מותר לעשות דנחשב דבר האבד.ס"ל ד ודלא כהראב"ד ד 

 סעיף ד': 

  דבר האבד דבר האבד 

  ידיהםידיהם  שמעשהשמעשה  ובנותיוובנותיו  ובניוובניו  ושפחותיוושפחותיו  עבדיועבדיו  ביןבין  הואהוא  ביןבין  לעשותלעשות  האבלהאבל  אסוראסור  האבדהאבד  דברדבר  אפילואפילו

  שלו.שלו.

 ותניא, מותר אשי ולרב, האבד בדבר אסור אבל אידי דרב בריה שישא רב לדעת בגמ' מו"ק )יא:(

 .שישא דרב כוותיה

וכן פסקו הרמב"ם )פ"ה ה"י( רי"ף )ה.( רא"ש )פ"ב ס"י( ומרן השו"ע פסק כרב שישא דאסור, 

 וטור.

 

 שלחנו על הסמוכים

 על הסמוכים( ג"סק ך"ש גדולים. אפילו) ובנותיו בניו, ושפחותיו עבדיו: ע"טוש(, א ה) רבתי אבל

 . במלאכה אסורים, שלו ידיהם שמעשה שולחנו
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 יף ה': עס

  אחריםאחרים  ידיידי  עלעל

  האבדהאבד  שדברשדבר  האבדהאבד  דברדבר  הואהוא  כןכן  אםאם  . אלא. אלא((כוכביםכוכבים  עובדעובד  אפילואפילו))  אחריםאחרים  יי""עע  מלאכתומלאכתו  לעשותלעשות  אסוראסור

  מעשהמעשה  הואהוא  ואפילוואפילו  מותרמותר  טירחאטירחא  משוםמשום  במועדבמועד  האסורהאסור  דברדבר  אפילואפילו  אחריםאחרים  יי""עע  לעשותלעשות  לאבללאבל  מותרמותר

  בעצמובעצמו  האבלהאבל  לעשותלעשות  מותרמותר  האבדהאבד  דברדבר  והואוהוא  אחריםאחרים  יי""עע  לעשותלעשות  יוכליוכל  לאלא  דאםדאם  אא""ויוי: : אומן. הגהאומן. הגה

  להקללהקל  ישיש  הראשוניםהראשונים  ימיםימים  שלשהשלשה  ולאחרולאחר  ..((ירוחםירוחם  רבינורבינו  כתבכתב  וכןוכן  שש""והראוהרא  ןן""הרמבהרמב  בשםבשם  טורטור))

  מרובה.מרובה.  הפסדהפסד  והואוהוא' ' גג  תוךתוך  ואפילוואפילו

ואף ע"י גוי אסור  .הוא בין ע"י עצמו ובין ע"י אחרים]שאינה בגדר דבר האבד[ א. איסור מלאכה 

 )ד"מ(. )ואף שאינם סמוכים על שולחנו( שמחות )פ"ה הי"א(. מו"ק )יא:(.

 

ואפילו  .שמחות )שם( .ב. מלאכה שהיא דבר האבד מותר ע"י אחרים שאינם סמוכים על שולחנו

 ונחלקו רבנן ור"י אם מותר אף בהפסד מועט. )גמרא מו"ק יא:(. עשיר.הוא 

 

 .רשב"ג מתיר :ואין שם אחרים שיעשו לו דבר האבדג. מלאכה שהיא 

 הרמב"ן והרא"ש פסקו כרשב"ג דמותר ע"י עצמו.

 אסור ע"י עצמו.השמיטו דברי רשב"ג ומשמע דסבירא להו שרי"ף ההרמב"ם ו

 ואחר ג' מותר. ,תוך ג' אסור ע"י עצמו לחלק, דעת ראב"ד

לו, מותר האבל  יעשוש אחרים שם ואין האבד כתב הרמ"א שיש אומרים שאם הוא דברולהלכה 

 לעשות בעצמו. 

ואילך  יום השלישיובפרט מ ,ם בתראי ורביםפוסקים כך ההוגם  .הלכה כמיקל באבלוהטעם, ד 

 .שיש להקל

 ומכל מקום, כל זה דווקא בהפסד מרובה, אבל בהפסד מועט מותר רק אחר ג' ימים.

כדין דבר  ,כדי שלא יחלשו או ימותו להאכילם בכדי סוסיו השכרת להתיר נראה :פת"ש )א'(

וצריכים אותו  רופאאם הוא  לכן, לאחר האבד דבר שהיא מלאכה לעשותלאבל  ומותר .האבד

 .לו שקורא גדול לחולה לילך לאבל ומותר לחולה לטפל בו, לו לילך מותרבמקום מסוים 

 

משתגיע  שדהו ומרביציםאבלו וכו'  בימי לאבל אחרים העושין דברים אלו :(יא:ד. בגמ' מו"ק )

 אחר יעשה, בבקעה השדות כל את להשקות האבל של תורו )כלומר, בהגיע, שלו המים עונת

   במקומו(.

 הפסד יש השלחין בבית דוקא שהרי, שבה הזרעים מפני ההפסד שאין, מבארים ש"והראר"י וה

 כן ידי שעל, כלומר, הוא מים הפסד אלא, בסתם נשנית הלא והברייתא, תמיד ישקוה לא אם

הוי דבר האבד דאם לא ישקה לכן . וביומו יום דבר הבקעה בני בין שמתחלקים המים את יפסיד

 .יפסיד יומו

 של מועט זילוף הוא אלא, גמורה השקאה איננה, כאן הנזכרת" הרבצה"ש, כתב ן"הרמב אבל

 נגרם יהיה, ירביצוה לא ואם בשדה לבן, השקאה מועטתוהיא , הזריעה קודם השדה פני על מים

אם לא משקים אותה לפני הגשמים אינה נזרעת. אמנם אם היא זרועה אסור כי , לשדה הפסד

 להשקותה אא"כ היא שדה בית השלחין.

 .ירקות בשדה אבל ל"כנ – ודעתו. הבקעה כל את להשקות יומו שהגיע, מפרש י"רש

 ופשתן ניר שדהה. 

, לפשתן העומדת ושדה, נחרשה( שכבר )שדה, ניר שדה לו זורעין אף: אומר יהודה רבי(: שם) ק"מו

 .הוי דבר האבדו פשתן. לזריעת ראויה תהיה לא כך אחר, עכשיו תיזרע לא שאם

 בבכיר ניר שדה תיזרע לא אם שהרי, לו יזרעו לא פשתן ושדה ניר בשדה אף: חכמים לו אמרו

 לא אם שהרי יפסיד לא פשתן בשדה וכן. בה( יפסיד ולא, )באיחור באפיל תזרע, העונה בתחילת

   אחר. ממין תזרע פשתן תזרע
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 .יהודה' כר הלכה(: קסט) ן"רמב

 .כרבנן הלכה: י"ב(, א ב ק"מו) ש"רא(, י ה) ם"רמב.(, ה) ף"רי

 

 מותר לעשות מלאכה או ללמד. לצורך רביםו. האם 

 מו"ק )כא.( .א. רבים הצריכים לדברי תורה מותר לאבל ללמד

וכן . דעת רשב"ג דמותר –ורבים צריכים לו  אחר שם ואין הרגל והגיעב. אם הוא ספר או בלן 

 ז'(-דעת רשב"י באבל רבתי )פ"ה ה"ו

 דעת הראב"ד כרשב"ג וכן דעת הרא"ש להבנת הב"י.

 .והרמב"ם לאסור הרי"ףודעת 

 ז'( דעושה בצינעא מפני כבוד העם.-מבואר בשמחות )פ"ה ה"ו נחתוםג. ואם הוא 

כתב הרמב"ן )עמ' קס"ט( היכא דמותר לעשות מלאכת האבד ע"י אחרים מותר אף מעשה אומן 

 וכן פסק מרן השו"ע.וגם אם יש טירחא. 

 סעיף ו': 

  האבדהאבד  בדברבדבר  סחורהסחורה

  לאלא  אםאם  אבלאבל  אחרים.אחרים.  ידיידי  עלעל  נמכרתנמכרת  מהקרן,מהקרן,  יפסידיפסיד  ימכורימכור  לאלא  שאםשאם  האבד,האבד,  בדברבדבר  שלושלו  פרקמטיאפרקמטיא

  אםאם  ממ""ומומ  אסור.אסור.  כ,כ,""אחאח  ימכרנהימכרנה  משאםמשאם  יותריותר  בהבה  ירויחירויח  עתהעתה  ימכרנהימכרנה  שאםשאם  אלאאלא  מהקרן,מהקרן,  יפסידיפסיד

  למכורלמכור  מותרמותר  ביוקר,ביוקר,  לוקחיםלוקחים  אואו  בזולבזול  ומוכריםומוכרים  לצאתלצאת  מבקשיםמבקשים  שהםשהם  אואו  באו,באו,  ספינותספינות  אואו  שיירותשיירות

  להשתכר.להשתכר.  סחורהסחורה  לעשותלעשות  אלאאלא  תשמישותשמישו  לצורךלצורך  שלאשלא  אפילואפילו  אחריםאחרים  יי""עע  ולקנותולקנות

 בענין מו"מ כשיש הפסד בקרן או מניעת ריוח.א. 

 וכן פסק מרן השו"ע. (.רא"ש) .למכור ע"י אחריםמותר  –קרן מהכשיש הפסד 

 אם אך. אחרים י"ע נמכרת, מהקרן יפסיד ימכור לא שאם, האבד בדבר שלו דהיינו, פרקמטיא

 אולי ימתין ואם לקנות ורוצה עוברת שיירה ואם. אסור, יותר ירוויח שעתה אף, מהקרן יפסיד לא

 .מהקרן שיפסיד חושש אינו אפילו עבורו למכור מותר -הסחורות  יוזלו

 משום שזה הלבוש שכתב כפי ולא, מצוי לא דבר שהן משום הוא בשיירות ההיתר(: ז"סק) ך"ש

 .מרובה הפסד

 י"ע לו למכור מותר, יקנה לא אם האבד דבר יהיה לקונה אם: דניאל חמודי בשם( ב"סק) ש"פת

 .עצמו י"ע אף ואולי אחרים

 

 :מניעת ריוח במו"מב. 

 נחשב דבר האבד.ש  ,מותר –דעת הראב"ד 

 דאינו דבר האבד. ,אסור –דעת הרמב"ן 

 אסור.לפסק כהרמב"ן  –ומרן השו"ע 

 

 רבא אסר )יא.(. –כגון לצוד דגים  מניעת ריוח במציאהג. 

 

 בזול משיירות קנייהד. 

 .שעוברת משיירה ולצורכו עבורו לקנות מותר.(: ו) ף"רי(, ג ב) ירושלמי

 .סחורה לצורך ולא, ביוקר לקנות יצטרך ימתין שאם, שימושו לצורך ן: דווקא"רמב

]וכתב הש"ך )ז( הטעם כי אינו מצוי, ודלא כהעט"ז שביאר טעם ההיתר משום שהוא הפסד 

 מרובה[.

 בו שאין זה בעניין. )הוא פסידא רווחא דעבורי, מותר לסחורה אפילו: ש"הרא בשם טור, ד"ראב

 .ע"השו מרן וכן פסק .(ד"ראב, ממש מלאכה

 מלאכה לו נזדמנה אם אבל ,מו"מבדווקא  כל ההיתר הוא: דניאל חמודי בשם( ג"סק) ש"פת

 ככולו. לילה מקצת ד"כמ להתיר אפשר' ז ובליל, אסור, בה להרוויח שיכול ממש
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 סעיף ז': 

  הלוואה לגויים בריבית בימי אבלותהלוואה לגויים בריבית בימי אבלות

  אחרים,אחרים,  יי""עע  להםלהם  להלוותלהלוות  מותרמותר  ממנו,ממנו,  ללוותללוות  שרגיליםשרגילים  לאותםלאותם  בריביתבריבית  כוכביםכוכבים  לעובדילעובדי  להלוותלהלוות

  האבד.האבד.  דברדבר  דהוידהוי  משוםמשום

 ולזה נוטה דעת ר"י. .אף ע"י אחרים בריבית להלוותאסור  –דעת הרמב"ן 

 מותר ע"י אחרים. –דעת ר"ת 

 .ברכה עליו תבוא והמחמיר לאסור בידי אין(: ש"ברא) י"דעת ר

אבל אם בגלל  ,ורתלוי אם זה הפסד חד פעמי )דהיינו שמפסיד רק בימי אבלו( אס :דעת הרא"ש

ונראה הטעם דהוי הפסד  אצל אחרים מותר. ו ללכת להלוותזה שלא מלווה להם עכשיו יתרגל

 .)דבר האבד( קרן דלא מגיע לו להפסיד גם שלא בימי אבלו

 ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרא"ש.

 סעיף ח': 

  חובחוב  גבייתגביית

  עלייהו.עלייהו.  לשדורילשדורי  שרישרי  להו,להו,  משכחמשכח  לאלא  הכיהכי  ובתרובתר  להו,להו,  משכחמשכח  והאידנאוהאידנא  באינשי,באינשי,  זוזיזוזי  מסיקמסיק  איאי

 משכח לא הכי ובתר להו משכח והאידנא באינשי זוזי מסיק אי(: ד ב ק"מו) ש"רא(, קע) ן"רמב

 .עלייהו לשדורי שרי -להו 

וכן אנשים החייבים כסף לאבל ועומדים לצאת מהמקום מותר לתבוע להם ע"י אחרים. כלומר, 

 פסק להלכה מרן השו"ע.

 סעיף ט': 

  דיןדין

  אואו  היםהים  למדינתלמדינת  לילךלילך  שביקששביקש  כגוןכגון  האבד,האבד,  דברדבר  הואהוא  ואםואם  ..''זז  כלכל  תובעתובע  אינואינו  אדם,אדם,  עלעל  דיןדין  לולו  ישיש  אםאם

  עמו.עמו.  ודןודן  מורשהמורשה  עושהעושה  חולים,חולים,  שעדיושעדיו

, חולים שֵעָדיו או הים למדינת לילך שביקש כגוןהעומד לצאת מהמקום  אדםאם יש לאבל דין עם 

 וכן פסק מרן השו"ע.ע"י אחרים. רמב"ן )שם( רא"ש )שם(  עמו דן

 סעיף י': 

  המועדהמועד  לצורךלצורך  שהותרושהותרו  דבריםדברים

  אחרים.אחרים.  ידיידי  עלעל  אפילואפילו  באבל,באבל,  אסוריםאסורים  כולםכולם  המועד,המועד,  צורךצורך  משוםמשום  במועדבמועד  שהתירושהתירו  הדבריםהדברים  כלכל

לו מה  ןעני שאילרק והותרו  ,דברים שהתירו במועד משום צורך המועד אסורים באבל: רמב"ן

  .א מארה על שכניו שהצריכוהו לכךוותב .לאכול

  מהצדקה. יתפרנס יאכל, מה לו אין אפילו, ראשונים ימים' טור: בג
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 סעיף י"א: 

  האבלהאבל  אריסיאריסי

  האבלהאבל  בימיבימי  כדרכןכדרכן  עובדיןעובדין  אלואלו  הריהרי  בקבלנות,בקבלנות,  אואו  בחכירותבחכירות  אואו  באריסותבאריסות  אחריםאחרים  בידביד  ששדהוששדהו  אבלאבל

  שהיו.שהיו.  כמוכמו  בשדהבשדה  ונשארוונשארו  קודםקודם  חכירותםחכירותם  זמןזמן  נשלםנשלם  ואפילוואפילו  השדה,השדה,  בעלבעל  שלשל

 מהשבח שיטלו בשכר שנים כמה ולגדל לזרוע שדות האריסין )המקבלים :גמ' מו"ק )יא:( תניא

 של מסויימת כמות בעד ולעבדם לשמרם שדות )המקבלים והחכירין, רביע( או שליש, מחצה

, נקוב בשכר מסוים זמן לשמור שדה )המקבלים והקבלנים, תמורת זאת כשכר( שיקבלו פירות

 . בשבילם אחרים יעשו אלו הרי, אבלם בימי השדה( ביבול תלוי שאינו

אריסות  ,בידי אחרים בחכירות תמדובר ששדה האבל נמצאש ביאר הרא"ש )סי' ג'( בשם ראב"ד ו

והטעם  .אפילו נשלם זמן חכירותם קודם האבל ונשארו בשדה כמו שהיואסורים או קבלנות. ו

וכיון שזה היה אריס מקודם לכן מסתמא  ,דקרקע לאריסות עומדת ומנהג האריסות ידוע במקום

 לק ליה והוי כמו שהיתה מושכרת אצלו מעיקרא.לא מס

 וכן פסק מרן השו"ע.

 

 סעיף י"ב: 

  חוכר או קבלןחוכר או קבלן  אריסאריס  שהואשהוא  אבלאבל

  מותר.מותר.  אחריםאחרים  ידיידי  עלעל  ֲאָבלֲאָבל  בעצמו,בעצמו,  הואהוא  יעבודיעבוד  לאלא  אחרים,אחרים,  שלשל  בשדהבשדה  אריסאריס  הואהוא  האבלהאבל  אםאם

 א. אבל שהוא אריס )לשליש או רביע בפירות( מותר ע"י אחרים משום הפסד שלו ושל בעה"ב.

 

מקבל לשליש ולרביע  :ולהרא"ש .מקבל סכום מעות קבוע סוף שנה :ב. אבל שהוא קבלן )לרש"י

הוי דבר  :ולהרא"ש ,הוי דבר האבד לקבלן :דהוי דבר האבד )לרש"י ,מותר ע"י אחרים, במעות(

 האבד לבעה"ב(.

 

דבר האבד גם  :דהוי דבר האבד )לרש"י ,מותר לעשות מלאכה ע"י אחרים –ג. אבל שהוא חוכר 

 הוי דבר האבד לחוכר(. :ולהרא"ש, דאם אין פירות אינו נותן כלום. לבעה"ב

 ופסק מרן השו"ע בענין אריס דמותר ע"י אחרים.

 סעיף י"ג: 

  האבלהאבל  שכירישכירי

  יעשה.יעשה.  לאלא  אחרתאחרת  בעירבעיר  אפילואפילו  האבל,האבל,  שדהשדה  שעובדשעובד  יוםיום  שכירשכיר  ישיש  אםאם

וביאר הב"ח הטעם דכיון . לא יעשה אפילו בעיר אחרת ,בעה"ב שמעסיק שכיר יום בשדהו

 .יפסידא כולי הא לא הוי ,לחזור בהם כל אחדדיכולים 
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 סעיף י"ד: 

  חפץחפץ  שהחכיר או חכרשהחכיר או חכר  אבלאבל

  בעלבעל  שלשל  אבלואבלו  בימיבימי  יעשהיעשה  לאלא  זהזה  הריהרי  אחראחר  בידביד  מושכרמושכר  אואו  מוחכרמוחכר  ספינהספינה  אואו  חמורחמור  לאבללאבל  ישיש  אםאם

  כלהכלה  אםאם  אבלאבל  הזמן.הזמן.  כלהכלה  לאלא  ועדייןועדיין  האבלותהאבלות  שהתחילשהתחיל  קודםקודם  ששכרוששכרו  לאלא  אםאם  והספינה,והספינה,  החמורהחמור

  אסור.אסור.  הזמןהזמן

 :אבל שיש לו חמור מושכר אצל אחרים

 הרי(, הספינות את המנהיגים) והספנין(, והגמל החמור מובילי, )הגמלין, החמריןברייתא )שם( 

 כיון, סחורה בהובלת, בה להתחיל מלאכה עצמם על יקבלו לא, )יעשו לא אבלם בימי אלו

 (.היא שלהם ההובלה שמלאכת

אם בשעת האבל כבר היה מושכר אצל אחרים ועדיין לא  –הרא"ש )שם( בשם ראב"ד כתב ו

  שכירות.בך יהמשל  לשוכרנגמר השכירות מותר 

אסור להמשיך  ,מושכר אצלו מקודם חמוראולם אם נגמר השכירות לפני האבל אף על פי שה

 בחפצים, הזמן לאחר גם האריס ביד להשאירה היא שהרגילות לקרקע כי בניגוד ,בשכירות

, וגם אין המחירים שוים תמיד, וכל המרבה בשכר קודם ליד מיד להעבירם היא הרגילות אחרים

 האבל בזמן השכירות את להמשיך לכתחילה אסור ולכן

מחירים נוי יאף על פי שיש ש ,כגון השכרת רכב וידוע וקצוב, קבוע תעריף )מחיר(לפי"ז אם יש 

לבעל  א ליהחידנ ,זמניהם הוי כסעיף י"א דמותרבזמנים מ"מ אם אותם מחירים קבועים ב

בטוח שסחורתו מועסקת. ואף אם דעתך לומר הוא כך שב ועוד,החברה שימשיך בהשכרה 

דאינו מובן מאליו המשך השכירות מ"מ עצם זה שיש לבעל החברה לשלם מקום להניח הרכבים 

פת"ש הכתב ש ו להאכילם משכיר סוסידין וכ מותר לו לכסות הוצאות אלו מדין דבר האבד בקרן.

 .שריד לעיל

 אבל שחכר

 שחכר. בחמור להשתמש לאבל מ: אסור"והגה( תתסח) מרדכי

 אחר. י"ע ומותר פסידא הוי הכא ה"דה, קרקע שחכר באבל י"הב סברת לפי נראה(: ו"סק) מ"דרכ

 סעיף ט"ו: 

  ולרביעולרביע  לשלישלשליש  למחצהלמחצה  החכירהחכיר

  אוסרין.אוסרין.  וישויש  מתיריםמתירים  ישיש  ולרביע,ולרביע,  לשלישלשליש  למחצהלמחצה  אחריםאחרים  בידביד  והספינהוהספינה  החמורהחמור  היההיה  אםאם

 וכך) מתירין יש, ולרביע לשליש למחצה אחרים ביד והספינה החמור היו: ע"שו(, קסח) ן"רמב

לעולם  ולכן .לאריסות קיימא אבל כלים ובהמה לא קרקע דדווקא) אוסרין ויש ,(ן"הרמב נוטה

 (.ז"סקט ך"וש טור .נקראים על שם הבעלים

 סעיף ט"ז: 

  עצמועצמו  שהשכירשהשכיר  אבלאבל

  ..((שש""מהראמהרא  זהוזהו( )( )שרישרי  אחריםאחרים  יי""עע  ֲאָבלֲאָבל))  אבלואבלו  בימיבימי  מלאכהמלאכה  יעשהיעשה  לאלא  לאחר,לאחר,  מושכרמושכר  האבלהאבל  אםאם

 אחרים )שחסרון אצל מושכרין או מוחכרין והספנין הגמלין, החמרין היו ואם שם(:גמ' מו"ק )

 הנעשית מלאכתם על וישתכרו, אבלם בימי )אף יעשו אלו הרי הבעלים( את מפסדת מלאכתם

  הבעלים(. לצורך

 של האבל בימי לעבוד מותרין לאחר והושכרו שהוחכרו בהמתם ובין הם י: ביןלדעת רש"

 וכ"כ הגמ"י )פ"ה אות ט( בשם הרא"ם )וא"כ דינו כסעיף יד(. המושכר.
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 עצמו לאבל התירו שלא ,מיירי רק על חמורו "מושכרין", ומפרש, י"רש על נחלק ש"הרא אבל

 זה ידי שעל פי על ואף, התירו והספינה והגמל החמור מלאכת את אלא, במלאכה לעשות

 השוכר לו מעלה כן ידי שעל[, אבל שהוא] לבעליהם ריוח יש, במלאכה עושים והגמל שהחמור

 שלו ופרקמטיא סחורתו תתעכב שלא, השוכר הפסד מפני, בזה התירו מקום מכל, שכרו את

אבל אם האבל היה מושכר אסור להמשיך בשכירות דהרי אפילו עני המתפרנס מן בדרך. 

 זה. כל שכןהצדקה אסור בג' ימים הראשונים 

 דאבל שהיה מושכר אסור להמשיך בשכירות. ,ולהלכה פסק מרן השו"ע כהרא"ש

, אחרים ידי על המלאכה לעשות והגמל החמר יכול, ש"הרא לדעת האם ך"והש א"הרמ ונחלקו

וכן מדויק מלשון הרא"ש דאסר לאבל "לעשות  .לבושהו א"הרמ דעת היא וכן, אסור בעצמו אודוק

מלאכה בעצמו" משמע דע"י אחרים מותר ואף אם אינו דבר האבד דאין עיקר המלאכה של 

 האבל.

וכן מדויק מהרא"ש דדימהו לעני המתפרנס מן  .ך"הש דעת היא וכן, לעשות לו אין ענין שבכל או

)ומה שהרא"ש כתב "דאסור לאבל  וכן משמע מסתימת הטושו"ע. הצדקה אא"כ הוא דבר האבד.

 ע"י אחרים(.בין עצמו לעשות מלאכה" היינו לדחות דעת רש"י ולא כדי לחלק בין ע"י עצמו ל 

 סעיף י"ז: 

  בידובידו  אחריםאחרים  מלאכתמלאכת

  לאלא  בקבלנות,בקבלנות,  שלאשלא  ביןבין  בקבלנותבקבלנות  ביןבין  לארוג,לארוג,  כגוןכגון  תלושתלוש  בדברבדבר  אפילואפילו  בידובידו  אחריםאחרים  מלאכתמלאכת  היתההיתה

  אבלואבלו  בימיבימי  מלאכהמלאכה  לקבללקבל  מותרמותר  ..((עע""דד))  אחריםאחרים  ידיידי  עלעל  יעשהיעשה  האבדהאבד  דברדבר  הואהוא  ואםואם: : יעשה. הגהיעשה. הגה

  הלכותהלכות  מרדכימרדכי))  פעמיםפעמים  בשארבשאר  עושהעושה  שהואשהוא  כדרךכדרך  ימדודימדוד  ולאולא  ישקולישקול  שלאשלא  ובלבדובלבד  ככ""אחאח  לעשותלעשות

  ..((אבלאבל

 והחידוש. יעשה לא קיבולת, שאינה בין בקיבולת בין בידו, אחרים מלאכתגמ' מו"ק )יא:( היתה 

 .אבלו לאחר להשלימה ויכול היות אבלו בימי יעשה לא, קיבולת שאינה דאף, הוא

ה עליו מלאכת אחרים אינו עושה אפילו בצינעא )ואפילו שלא תמבואר מכאן דאבל שהי

 השו"ע. מרן וכן פסק(, בקבלנות

 

 ואם הוא דבר האבד

 דעיקר המלאכה אינה של האבל. ,אבד מותר ע"י אחריםהאף בדבר שאינו  –דעת הלבוש 

 ואם לאו אסור. ,אם הוא דבר האבד מותר -ש"ך )י"ט( הדעת הרמ"א ו

ים אולם הכא דרק י' ט"ז היינו כשהאבל היה מושכר לחודש או חודשע)ומה שהרמ"א התיר בס

 מלאכת אחרים היתה בידו אסור(.

 

 :"ז וי"זהעולה מסעיף ט

 ז(:אם האבל מושכר לכמה חודשים )ט"ז( או מלאכת אחרים היתה בידו )י"

 דאין עיקר המלאכה של האבל. ,בשניהם מותר ע"י אחרים אפילו אינו דבר האבד – לדעת הלבוש

 ואם לאו אסור. ,שאם הוא דבר האבד מותר ע"י אחרים שווה, בשניהם הדין – דעת הש"ך

משא"כ כשהיתה מלאכת  ,שכר לכמה חודשים מותר ע"י אחריםשהוא מו הבמקר – דעת הרמ"א

 כן הוא דבר האבד. אלא אםאחרים בידו אסור ע"י אחרים 

 

בגמ' מו"ק )יב.( מקבלין קיבולת במועד לעשותה לאחר המועד ובלבד שלא ימדוד ושלא ישקול 

 דרך שהוא עושה בחול. עכ"ל הגמ'.כושלא ימנה 

 בימי אבלו.כ"מ )ז'( דה"ה רוכתבו המרדכי והד
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 סעיף י"ח: 

  אחריםאחרים  בידביד  מלאכתומלאכתו

  ובלבדובלבד))  יעשויעשו  אחריםאחרים  בביתבבית  יעשו,יעשו,  לאלא  בביתובביתו  תלוש,תלוש,  בדברבדבר  בקבלנותבקבלנות  אחריםאחרים  בידביד  מלאכתומלאכתו  היתההיתה

  ..((ירוחםירוחם' ' ורור  קק""ממ  סוףסוף  אבל. מרדכיאבל. מרדכי  שנעשהשנעשה  קודםקודם  המלאכההמלאכה  שקבלושקבלו

 

לא יעשו אותה  -הם בביתו של האבל אם ביד אחרים,  גמ' מו"ק )יא:( היתה מלאכתו של האבל

אף האחרים, מפני החשד, שיאמרו הבריות שהאבל מסייע להם במלאכה, או שיאמרו ששכרם 

 .לכתחילה בימי אבלו למלאכתו, ואסור בזה

 דומה שהוא, קרקע עבודת שלענין פי על . ואף, ואפילו בצינעאבקבלנות אפילווהאיסור הוא 

 ענין. בכל אסרו ולכן, יותר להחמיר יש בביתו מקום מכל, ל"וכנ, באריסות הקלו, לפרהסיא

 . יעשו, אחר בבית לו העובדים אחרים ביד האבל של מלאכתו היתה אם אבל

 

 דבר תלוש מותר לאחרים לעשות בו מלאכה בקיום ג' תנאים:שביוצא 

 א. קיבלו את המלאכה לפני אבלו.

 ב. בקבלנות.

 ג. בבית אחרים 

 וכן פסק מרן השו"ע.

( דהמעסיק מלמד או פועל מקודם שאירע לו אבל מותר ולכן כתב רבינו ירוחם )נכ"ח ח"ב רלו.

 פועל לבית אחר.הא המלמד או ושיב

דהרי הם מתירים לאבל מלמד תינוקות  ,אבלהדיש מתירים אפילו בבית  ,ה"ט )י"ג(אוהובא בב

 שיוכל ללמד בבית האבל. ,שאם בעה"ב אבל ולא המלמד כל שכן אם כן ,ללמד אחר ג' ימים

 סעיף י"ט: 

  אבל שהיה ביד אחרים בקבלנותאבל שהיה ביד אחרים בקבלנותבנין של בנין של 

  העיר.העיר.  לתחוםלתחום  חוץחוץ  הואהוא  אפילואפילו  יעשה,יעשה,  לאלא  המועדהמועד  בחולבחול  אואו  בחולבחול  בקבלנות,בקבלנות,  אחריםאחרים  בידביד  בניןבנין  לולו  היההיה

  לתחוםלתחום  חוץחוץ  הואהוא  אםאם  האבלהאבל  בימיבימי  שחלושחלו  טט""ויוויו  בשבתבשבת  לבנותולבנותו  מותריםמותרים  גויים,גויים,  הקבלניםהקבלנים  אלואלו  ואםואם

  בית.בית.  אותואותו  שלשל  תחוםתחום  בתוךבתוך  ישראלישראל  שבהשבה  אחרתאחרת  עירעיר  ואיןואין  העירהעיר

 מקבלה אם, בקבלנות( לעשותה מלאכה המקבל קבולת )גוי מקבלי: שמואל אמרגמ' מו"ק )יב.( 

 לו נתנו בשבת: ויאמרו, ויחשדוהו, הבריות ידעו בשבת יעשנה שאם, לו ליתן אסור התחום בתוך

 עושה יראוהו שלא כיון, לו ליתן מותר, לתחום חוץ מלאכתו הגוי עושה אם אבל. מלאכתו לעשות

 . בשבת הישראל מלאכת את

 עיר שאין אלא, לגוי בקבלנות מלאכה לתת שמותר אמרן לא, לתחום חוץ ואפילו: פפא רב אמר

 להתם דמקרבא מתא איכא אם אבל. העבודה מקום של התחום בתוך, להתם דמקרבא אחרת

 בשבת: ויאמרו, מלאכה לו עושה שהנכרי לרבים יוודע כי, בקבלנות מלאכה לגוי ליתן אסור -

 . לעשותה לו נתן

 עבודה לגוי לתת שמותר אמרן לא, נמי להתם דמקרבא מתא ליכא וכי: משרשיא רב אמר

, שיחשדוהו כך כל חיישינן לא שאז, טובים ובימים בשבתות מלאכתו בעושים אלא בקבלנות

 דשכיחי, מועד של בחולו לתחום. אבל חוץ יוצאין אין שהרי, להתם דאזלי אינשי שכיחי דלא היות

 ויחשדוהו, הישראל של מלאכתו שעושה הגוי את שיראו לחוש יש, להתם ואתו דאזלי אינשי

 בקבלנות מלאכתו לו לעשות לגוי להניח אסור ולפיכך. המועד בחול לעשות לו שנתן או ששכרו

   לתחום. חוץ אף, המועד בחול

אסור בכל גווני שאחרים יתעסקו בבנין של הישראל משום מראית  חול המועדהעולה מזה דב

 העין דיאמרו שמסר את המלאכה במועד )ש"ך כ"א(.
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 אולם כשמתקיימים כמה תנאים מותר לאבל להעסיק קבלן שיבנה בשבילו:

 חלו בימי האבל.ש א. בשבת ויו"ט 

 ב. הקבלן קיבל את העבודה לפני האבלות.

 ג. הבניה נמצאת חוץ לתחום.

 ד. הקבלן הוא גוי.

 תוך תחום הבניה.בישראל[  יש יר אחרת ]שבהעה. אין 

 

 .וכן פסק מרן השו"ע

 סעיף כ': 

  קבלניםקבלנים  בידביד  שדהשדה

  השדה,השדה,  בעלבעל  שלשל  אבלואבלו  בימיבימי  ולזרועולזרוע  לחרושלחרוש  שמותריןשמותרין  אא""יי  שדהו,שדהו,  ולזרועולזרוע  לחרושלחרוש  אחריםאחרים  קבלוקבלו  אםאם

  שאוסר.שאוסר.  מימי  וישויש

כשכל הפירות מגיע לאבל האם מותר לקבלן לחרוש ולזרוע בימי האבל של בעל השדה 

 .ונותן דבר קבוע לבעה"ב( ,שכל הפירות הם לעובד רושו)משא"כ בסעיף י"א קבלן פי

 שהגוי משום מותרת בשדה גוי של קבלנות: א"י בשם ע"שו, ד"הראב בשם( ו ב ק"מו) ש"רא

אין המלאכה נקראת  אריס, וליכא מראית עין, וממילא שהוא תולים והרואים לבדו בשדהנמצא 

 .ל שם האבלע

 יוצא הגוי שלמחר משום ,, כדין קבלן בניןאסור: שאוסר מי יש בשם ע"שו(, א"כי דלא) ן"רמב

 בבניין כמו רק ומותר. )לאריס דמי ולא נקראת המלאכה על שמווחשיב ש  פירות אוכל וישראל

ועוד דיש מראית העין דכשיראו אחר כך את האבל אוכל את הפירות יחשדו , (הקודם בסעיף

 למפרע שהקרקע לא היתה באריסות ועבד באיסור.

 סעיף כ"א: 

  מהםמהם  חדחדשותפים שאירע אבל לאשותפים שאירע אבל לא

  בפרהסיא.בפרהסיא.  השותףהשותף  יעשהיעשה  שלאשלא  חנותם,חנותם,  נועליםנועלים  מהם,מהם,  לאחדלאחד  אבלאבל  שאירעשאירע  חנווניםחנוונים  שותפיםשותפים  שנישני

  והשותפותוהשותפות  חשובחשוב  אדםאדם  האבלהאבל  ואםואם  השותפות.השותפות.  בעסקבעסק  אפילואפילו  ביתוביתו  בתוךבתוך  בצינעאבצינעא  לעשותלעשות  יכוליכול  אָבלאָבל

  לשנילשני  אסוראסור  בו,בו,  חלקחלק  לאבללאבל  שיששיש  ידועידוע  ביתוביתו  בתוךבתוך  בצינעאבצינעא  יעשהויעשהו  אםאם  שאפילושאפילו  שמו,שמו,  עלעל  נקראנקרא

  ביתו.ביתו.  בתוךבתוך  אפילואפילו  לעשותלעשות

מריון, בריה דרבין, ומר, בריה דרב אחא, בריה דרבא, הוה להו ההוא גמלא  :הגמ' בבלי מו"ק )יא:(

מר בריה ל אבל,  אירעאיתרעא ביה מילתא, ובהדי הדדי.  (צמד שוורים שהיו שותפין בו) דתורא

אחא בריה דרבא, ופסקיה לגמליה, נטל את שורו מהצמד, שלא יחרוש בשדה בימי אבלו,  דרב

 .שהרי אבל אסור במלאכה

, חייש לא דידיה דלפסידא נהי הרי? הכי עביד אחא דרב בריה כמר רבה גברא וכי: אשי רב תמה

 לקיחתו ידי על הרי? חייש לא איך דאחרים אפסידא אבל, האבל מפני שורו את כשמשבית

, מותר לאחרים שחייבים שבעבודה וכיון. לחרוש יכול שאינו, מפסיד מריון גם נמצא מהצמד

 ?בהמתו את מר השבית איך הוקשה לו

 במלאכתו דאף, שאני חשוב אדם, סבר הוא: אחא דרב בריה מר של ונתבאר בגמרא טעמו

 לא זה ודבר, בפרהסיא נעשית כאילו נחשבת חשוב אדם אסור. )והטעם, י"א שמלאכת, לאחרים

 עצמו(. על להחמיר לו יש חשוב שאדם וי"א. באבילות הותר

אם השותף האבל הוא חשוב אסור  ורק השותף שאינו אבל עושה מלאכה.ש  כאןהעולה מ

 שותפו לעשות מלאכה.
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 חדב' אחין ב' שותפין ב' טבחים שאירע אבל לא :ירושלמי מו"ק )פ"ג ה"ה דף יד.(אמנם, מובא ב

 ן חנותן.מהם הרי אלו נועלי

 קשיא! .אסור לשותף שאינו אבל לפתוח את החנותש –מהירושלמי  ויוצא אם כן

דאסור לשותף לפתוח את החנות  –הירושלמי לשון את  הביאוא. הרי"ף והרמב"ם )פ"ה ה"ט( 

ולכן בין בצינעא ובין בפרהסיא אין  ,משמע דפסקו כהירושלמיו בלי.בכל ז' והשמיטו את ה

 לאבל היה לא, דמריון שבמעשהפת"ש )ה'( בשם משכנות יעקב  כ"השותף עושה מלאכה. וכ

 מטעם שהתירו וכמו] השותף הפסד מפני, בזה לאסור אין כן ועל, ישיר באופן מהחרישה ריוח

 בחנות שנמכר דבר שכל, השותפין בחנות כן שאין מה[, והמושכרין המוחכרין וגמליו בחמוריו זה

אין  לכןו .לשותף הפסד יש כן ידי שעל פי על אף, כלל להתיר אין, לאבל ישיר ריוח בו יש, זו

ומה שהבבלי התיר מיירי  ,ולכו"ע שותף אינו עושה אפילו בצינעא ,ירושלמילבבלי בין המחלוקת 

 היה לוקחו שבוע דהו"ל כמושכר אצל אחרים שאם אינו אדם חשוב מותר. שכל אחד

 

 אבל, בפרהסיא אלאשותף למלאכה  לאסור הירושלמי כוונת אין –ב. דעת הראב"ד רמב"ן וטור 

)ואין מחלוקת בין הבבלי לירושלמי,  .בבבלי המבואר כפי, למכור השותף יכולבצינעא  בביתו

אלא שהירושלמי אסר בפרהסיא והבבלי התיר בצינעא, שלא יודעים שבקר אחד הוא של האבל, 

 פרהסיא אסרו. שנחשבבאדם חשוב דהרי הוא בקרקע של השותף(. ורק 

 

הכי נקטינן ]והוסיף  הביאו הירושלמי, והם בדיעה אחת,ג. הב"י כתב כיון שהרי"ף והרמב"ם 

 של הראב"ד. רוצוכתיו [בבדק הבית

פוסק כהרי"ף ורמב"ם דאוסרים אף בצינעא ומצד שני  חדך הב"י מצד איש"ך )כ"ג( אהוהקשה 

 פוסק כראב"ד דמותר בצינעא. 

הב"י עצמו כתב בכס"מ על הרמב"ם )פ"ה ה"ט( ותירוצו  – ותי' בחידושי הגהות )ס"ק ו' על הב"י(

של הראב"ד עולה יפה גם לדברי הרי"ף והרמב"ם... א"כ אפשר להסביר שהרי"ף והרמב"ם 

 .לעבודמודים לראב"ד דבצינעא מותר לשותף השני 

 ולהלכה פסק מרן השו"ע דבפרהסיא אסור ובצינעא מותר.

 

השותפים יעבוד השני שבוע  חדאסור להתנות מתחילה שאם יארע אבל לא :וכתב הפת"ש )ו'(

 ואחר כך האבל משום מראית העין דלא כולם יודעים שעשו תנאי.

 אולם אם הוא מתנה שלא יגיע ]לאבל[ כלום תמורת ימי האבל יש אופנים שמותר:

יע את הריווח ואם השותף נהג בו טובת עין ומבל למכור את החנות.א. אם קרובו גוסס מותר 

 בחשבון אין בכך כלום.

אולם יש ללמד זכות על  ,דהרי אונן אסור בפרקמטיא כדין אבל ,אסור ,ב. אולם אם הוא אונן

 המתירים דאל"כ יעשו מלאכתם בימי אבלותם ומוטב שיהיו שוגגים.

אמנם דעת  ."ס דאינו יכול להסתלק מהשותפותתמשמע מהח –ג. אולם אם הוא כבר אבל 

דהשותף שאינו אבל מסתלק מהשותפות  ,יעקב )סי' ס"ג( כתב דהמנהג בעיר פראג ושב תשו"

 ועובד כרגיל ועושה כן ע"י שליחת עדים לשותפו האבל וע"י זה אין מראית העין דאיכא קלא.

 סעיף כ"ב: 

  לאבללאבל  המותרותהמותרות  מלאכותמלאכות

  לאפותלאפות  לאשהלאשה  מותרמותר  וכןוכן  לאבל,לאבל,  מלאכהמלאכה  משוםמשום  בהםבהם  איןאין  המטות,המטות,  והצעתוהצעת  כוסותכוסות  הדחתהדחת  הבית,הבית,  כבודכבוד

  בביתבבית  המשרתתהמשרתת  אשהאשה  וכןוכן  (.(.אסוראסור  להלה  צריךצריך  שאינושאינו  מהמה  אָבלאָבל  לה,לה,  הצריךהצריך  כלכל))  אבלהאבלה  בימיבימי  ולבשלולבשל

  שהיאשהיא  ביןבין  הביתהבית  צרכיצרכי  שארשאר  ולעשותולעשות  ולבשלולבשל  לאפותלאפות  מותרתמותרת  אבל,אבל,  ואירעהואירעה  אחדאחד  הביתהבית  בעלבעל

  בשכר.בשכר.  ביןבין  בחינםבחינם  משרתתמשרתת

 כבוד הבית הדחת הכוסות והצעת המיטות אין בהם משום מלאכה במועד. :מס' שמחות )פי"א(

 ומזה לומד ופוסק מרן השו"ע דמותר לאשה לאפות ולבשל בימי אבלה.
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 האם אשה מותר לה לאפות רק לצורכה או גם לאחרים

אין בו מלאכה ביו"ט מותר לאבל שכל דבר ש  .ואף בשכר ,מותר גם בשביל אחרים – דעת השו"ע

' ט"ז דאבל המושכר לאחרים לא יעשה מלאכה היינו מלאכה גמורה ע)ומה שכתוב בסלעשותו 

שאירע לו אבל, מותרים כל עובדי המטבח לעשות בעל בית מלון  הז  ולפי. האסורה ביו"ט. ט"ז א'(

 במלאכתם כרגיל.

 אך כל שאינו צריך לה אסור. ,מותר לה לאפות כל הצריך לה – דעת הרמ"א

 

 :לעשות צרכי ביהכ"נ האם מותר לגבאי אבל

 דהרי אסור לצאת מהבית. ,אסור :דעת הט"ז )א'(

 נ"בביהכ מלאכתו ולעשות בערב שבת לילך לשמש והתיר ז"הט על השיג תודה לחמישו"ת וב

ועוד דהו"ל מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים )רמ"א שם סעיף  ,לסדר הנרות כרגיל דהוי לצורךו

 .ג'(

 

 סעיף כ"ג: 

  למקוםלמקום  ממקוםממקום  ההולךההולך

  עסקעסק  שוםשום  לעשותלעשות  שלאשלא  למעטלמעט  יכוליכול  אםאם  קרובה,קרובה,  שמועהשמועה  ושמעושמע  לסחורה,לסחורה,  למקוםלמקום  ממקוםממקום  ההולךההולך

  דבריםדברים  הדרךהדרך  לצורךלצורך  יקנהיקנה  ימצאימצא  לאלא  העירהעיר  באותהבאותה  יקנהיקנה  לאלא  שאםשאם  לאו,לאו,  ואםואם  מוטב,מוטב,  העירהעיר  באותהבאותה

  נפש.נפש.  חייחיי  בהםבהם  שיששיש

ואם לאו יגלגל  ,ת"ר ההולך ממקום למקום אם יכול למעט בעסקו ימעט :גמ' מו"ק )כו: כז.(

 . עמהם

ואם הוא דבר שצריך לדרך ולא ימצא אחר כך  דאם יכול לא יעשה שום עסק. :הנימוק"י כתבו

 (."יגלגל עמהם"מותר )וזה הכוונה 

 רק אלא, בעצמו עסקיו יעשה שלא "יגלגל עמהםירש "פש )דלא כרש"י  כן פסק מרן השו"עו

 (.אחרים עם בחבורה

 סעיף כ"ד: 

  ומתןומתן  במשאבמשא  למעטלמעט

  ממעט.ממעט.  אינואינו  רצה,רצה,  ימעט,ימעט,  האבד,האבד,  דברדבר  כגוןכגון  לולו  המותרתהמותרת  סחורהסחורה  בעסקבעסק  למעטלמעט  רצהרצה  המתים,המתים,  כלכל  עלעל

  ימעט.ימעט.  ואמוואמו  אביואביו  עלעל

אמנם  ממעט.  אינו רצה, סחורה של בעסקו ממעט רצה, כולן המתים כל על :גמ' מו"ק )כב.(

 ממעט. – אמו ועל אביו על

 :באיזה עסק מדובר

 :דעת הנימוק"י

 אסורה.שא. משא ומתן שמותר ולא במלאכה 

 ב. מיירי במו"מ המותר לו כגון דבר האבד.

כדעת הרמב"ם ודלא  ,ראשון דהרי גם מו"מ אסור )ס"ג( אם אינו דבר האבד רושוהב"י דחה פי

 כראב"ד שהתיר מו"מ כי אין בו טירחא.

ו"א חייב למעט אבל על א ,דמו"מ בדבר האבד על כל המתים רצה ממעט וכן פסק מרן השו"ע

 )אם לא שהוא הפסד מרובה. ערוה"ש ל"ג(.

 בימים בעסקיו למעט לו שיש, השלשים ימי בתוך', ז לאחרדמיירי  בבדק הביתודלא כמו שפסק 

 ועל או"א חייב למעט. וכן פסק בחזו"ע )ח"ב קנ"ז(.במשא ומתן, דעל כל המתים רצה ממעט  אלו



152 

 

 

 סעיף כ"ה: 

  למרחוקלמרחוק  בסחורהבסחורה  הליכההליכה

  שהולךשהולך  לשמחהלשמחה  ודומהודומה  גדולגדול  פרסוםפרסום  דאיכאדאיכא  למרחוקלמרחוק  בסחורהבסחורה  לילךלילך  יוםיום' ' לל  עדעד  אסוראסור  המתיםהמתים  כלכל  עלעל

  עמנו".עמנו".  "לך"לך  ויאמרוויאמרו  חביריוחביריו  בובו  שיגערושיגערו  עדעד  ואמוואמו  באביובאביו  בדרך,בדרך,  הרבההרבה  ושמחיםושמחים  גדולהגדולה  בשייראבשיירא

 עד ואמו ובאביו יום,' ל עד בסחורה לילך אסור מתים כל על: ע"שו)מו"ק פ"ג ה"ח(,  ירושלמי

 ויאמרו לו צא עמנו. חבריו בו שיגערו

ששמחים הרבה  לשמחה ודומה פרסום ואיכאגדולה  הבשייר למרחוק כשהולכים דווקא: ש"רא

 אחר ז'. מותר סחורה וסתםשאר משא ומתן  אךבדרך, 

 וכן פסק מרן השו"ע.

 

 סימן שפ"א

 סעיף א': 

  רחיצהרחיצה  איסוראיסור  גדריגדרי

  מותר.מותר.  בצונןבצונן  אסור,אסור,  בחמיןבחמין  --ורגליו ורגליו   ידיוידיו  פניופניו  אבלאבל  בצונן,בצונן,  אפילואפילו  גופו,גופו,  כלכל  לרחוץלרחוץ  אסוראסור  כיצד?כיצד?  רחיצהרחיצה

  שבעה,שבעה,  רקרק  אסוראסור  אינואינו  מדינאמדינא  זהזה  וכלוכל: : חושש. הגהחושש. הגה  ואינוואינו  כדרכוכדרכו  רוחץרוחץ  וצואהוצואה  בטיטבטיט  מלוכלךמלוכלך  היההיה  ואםואם

  הלכותהלכות  ממ""מהרמהר))  יוםיום' ' לל  כלכל  רחיצהרחיצה  כלכל  לאסורלאסור  האידנאהאידנא  שנהגושנהגו  אלאאלא  ברחיצהברחיצה  מותרמותר  ככ""אחאח  אבלאבל

  המנהג,המנהג,  לשנותלשנות  אסור. ואיןאסור. ואין  הראשהראש  לחוףלחוף  ואפילוואפילו  ..((אבלאבל' ' דהלדהל  יי""ופופ  טט""יי' ' מהלמהל  זז""פפ  יי""ובהגמיובהגמי  שמחותשמחות

  ..((אא""רשברשב  בשםבשם  זז""אא))  ותיקיןותיקין  פיפי  עלעל  ונתייסדונתייסד  הואהוא  קדוםקדום  מנהגמנהג  כיכי

 לדוד שנשלחה, מתקוע החכמה באשה מדכתיב ולמדנו זאת ,גמ' מו"ק )טו:( אבל אסור ברחיצה

 היא רחיצה והרי". שמן תסוכי ואל: "יד( ב, )שמואל מתאבלת אשה בדמות, יואב ידי על המלך

 ". סיכה" בכלל

 לא מצינו מקום שאסור בסיכה ומותר ברחיצה.ש –א. רמב"ן )עמ' קע"ג( וב"י 

הוקשה  ,א כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו"ו"ותב :כתיב בתהילים )ק"ט, י"ח( -ב. רש"י )שם( 

 רחיצה לסיכה.

 )רות ג', ג'(. "ורחצת וסכת"כי היא קודמת לסיכה שנאמר  ,רחיצה בכלל סיכה -ג. רמב"ם )פ"ה( 

 

 שבעה,אבל אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין בין בצונן כל  :והלכתא ,ד איתא בגמ' תענית )יג:(ועו

 - בחמין לרחוץ: בצונן לרחיצה בחמין רחיצה בין חילוק יש, ורגליו ידיו פניו רחיצת לענין אולם

 . מותר - ורגליו ידיו פניו את בצונן לרחוץ ֲאָבל. ורגליו ידיו פניו רק אפילו אסור

 רק אלא, להתענג כדי סך אינו ואם אסור. – מגופו שהוא כל אפילו, בשמן גופו את לסוך אמנם,

   מותר. –[ הלכלוך את ולסלק להעביר] הזוהמא את לעבר כדי

א. משום לא  .האור אצל שנתחמם כל, אסור בפושרים גם: מ"תפל בשם( א"סק) ש"בפתוכתב 

 דאין דרך לרחוץ במים חמין יותר מדי. ,חמיןפלוג. ב. כיון דע"ז התכוונו חז"ל לאסור 

 

ומבואר בירושלמי מו"ק )פ"ג ה"ה( הדא דתימא ברחיצה של תענוג אבל ברחיצה שאינה של 

מי שהיו לו חטטין בראשו או היה מלוכלך בטיט  –ועפי"ז כתב הרמב"ן )עמ' קע"ג(  תענוג מותר.

 או צואה רוחץ כדרכו ואינו חושש.
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  ::משך זמן איסור רחיצהמשך זמן איסור רחיצה

ולכן ביום ז' אחר התפילה  ,וכן נהגו הספרדים ,שבעהרחיצה אסורה רק במשך ה – דעת השו"ע

 מותר לרחוץ כל גופו בחמין. חיים וחסד )פי"ב סי' ל"ז(.

 ולא)ומשמע אף בצונן(  לרחוץ שלא נהגו אך', ז אחר לרחוץ מותר הדין מעיקר - דעת הרמ"א

 . המנהג לשנות ואין', ל לאחר עד הראש לחפוף

 .מותר בצונן רחיצה דודאי", שלושים כל רחיצה כל" אסר לא א"הרמ(: א"סק) ך"ש

בצונן כל גופו )אליה רבה( או רק פניו ידיו לרחוץ דעת הש"ך האם מתיר הפוסקים ב ונחלקו

 .("אעקרו ר")דגמ ורגליו

 (כאליה רבה) לאחרים ולהקל א("והרעק ר")כהדגמ בזה לעצמו להחמיר כתב חן ובתשואות

  מצוה. משום בערב שבתודווקא 

 

 שלושים:כל  ברחיצהוטעם לנוהגים איסור 

 משום גזרת כיבוס. –א. ד"מ )ג'( בשם או"ז 

 משום גזרת סריקה. –ב. רש"ל בשם או"ז 

 חשש ואין לכולם אסור מ"דבחוה, מ"מחוה להקשות ואין .משום גזרת תספורת –ג. מהרש"ל 

 ישכח. שמא

 ט"ז )א'(. .אסור על כל העולם ורבים לא יכשלו תספורתרחיצה הואיל וה הותרהבחוה"מ  ולפיכך

 מותר יהיה', ל גזירת בטלה ולא' ז בתוך רגל חל שאם נראה ז"הט שלפיהפת"ש )ב'( כתב ו

 ואמו באביו אסרו לא מדוע ל"המהרש טעם על וקשה, לכולם אסורה שתספורת משום לרחוץ

 .להסתפר שאסור זמן כל לרחוץ

 

 האשכנזים:מנהג 

ויש מתירים בצונן  ,י"א דאסור לרחוץ כל גופו כל ל' אף בצונן )רע"א( :פני ברוך )י"ד ח'(הכתב 

 ובערב שבת יש מתירים. אבל לחוף בחמין אסור. ,)אליה רבה(

 סעיף ב': 

  סיכהסיכה  איסוראיסור  גדריגדרי

  מותר,מותר,  הזוהמאהזוהמא  להעבירלהעביר  הואהוא  אםאם  אבלאבל  לתענוג,לתענוג,  מכויןמכוין  אםאם  שהואשהוא  כלכל  אפילואפילו  לסוךלסוך  אסוראסור  כיצד?כיצד?  סיכהסיכה

  בראשו.בראשו.  חטטיןחטטין  לולו  שיששיש  כגוןכגון  רפואהרפואה  משוםמשום  לומרלומר  צצ""ואוא

הדא דתימא ברחיצה של תענוג ]אסור[ אבל ברחיצה שאינה של  :ירושלמי )מו"ק פ"ג ה"ה(

 תענוג מותר.

 ואם לעבר הזוהמא מותר. ,אסור לשהו... לסוך אפילו כאועוד בבבלי )תענית יג:( והלכת

 אבל להעביר הזוהמא או לרפואה מותר.סיכה לתענוג אסור ש פסק מרן השו"ע  ולכן

 

 לרחוץ בסבון במים צוננים

 אסור. –דעת גשר החיים )ח"א פכ"א ס"ג אות ב'( 

 מותר. –דעת החזו"ע )ח"ב עמ' קס"ח( 

 

 ימי השבעה: מהו לשים דאודורנט או בושם במשך

 פ"ו(.פרכוס )לקמן וולבוגרת העומד לינשא ניתן להקל בכיחול  ,לגבר אסור – הגר"מ אליהו
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 סעיף ג': 

  ואיסטניסואיסטניס  ערבוביאערבוביא, , יולדתיולדת

  ראשוראשו  לחוףלחוף  מותרמותר  ברישיהברישיה  ערבוביאערבוביא  ליהליה  דאיתדאית  מאןמאן  וכןוכן  מותר.מותר.  לרחוץ,לרחוץ,  שצריכהשצריכה  אבלהאבלה  יולדתיולדת

  שאמרשאמר  מימי  כלכל  ולאולא  גופו.גופו.  כלכל  לרחוץלרחוץ  שמותרשמותר( ( ומצונןומצונן  הגוףהגוף  קרקר' ' פיפי))  מאסטניסמאסטניס  גרעגרע  דלאדלא  בחמין,בחמין,

  ירחץירחץ  לאלא  ואםואם  בנקיות,בנקיות,  ומתנהגומתנהג  אסטניסאסטניס  שהואשהוא  ידועידוע  שהואשהוא  דוקאדוקא  אלאאלא  לו,לו,  מתיריןמתירין  אניאני  אסטניסאסטניס

  ::מיחושמיחוש  לידילידי  ויבואויבוא  הרבההרבה  יצטעריצטער

 איסטניס:

 פי על אף, ביום בו ונקברה אשתו שמתה לאחר ראשון בלילה רחץ גמליאל רבןברכות )טז:( 

? לרחוץ אסור שאבל רבינו למדתנו: תלמידיו לו אמרו. בצונן אפילו גופו כל ברחיצת אסור שאבל

 אני![ מעונג] איסטניס אלא, באבלות ברחיצה שאסורים אדם בני כשאר איני: להם אמר

 המיתה יום שלאחר לילה אנינות, קסבר? ראשון לילה שרחץ גמליאל דרבן טעמא ואקשינן, מאי

", יום"ב רק היא האנינות שעיקר ומשמע", מר כיום ואחריתה" י( ח, )עמוס דכתיב. היא דרבנן -

 איסטניס ובמקום, דרבנן גזירה אלא האנינות אין", יום"מה חלק שאינו כיון שאחריו בלילה אך

   ברחיצה. ומותר, רבנן ביה גזרו לא גמליאל כרבן

 הגדרת איסטניס:

 )רמב"ן בביאור דברי רב האי(. מיחוש לידי ויבואואם לא יתרחץ יצטער הרבה  ,המתנהג בנקיות

 :ונחלקו המפרשים אם הלכה כר"ג

 אחר הקבורה היא מדרבנן.דלילה הראשון ש ,כר"ג –דעת הרי"ף ושו"ע 

אבלות לילה הראשון הוא מן התורה ולכן אסור לאבל איסטניס להתרחץ  –דעת רב האי גאון 

 בלילה הראשון.

, רחיצה איסור ינהג כ"ואח הקבורה לאחר מיד האבל את לרחוץ מנהג מהירושלמי הביא ן"הרמב

 .נהגו שנהגו שבמקום וכתב

 

 יולדת:

דיולדת מותר לה להתרחץ אפילו במים חמים )חיים וחסד פי"ב  כתב הרא"ש )פ"ג ס' ל"ז( דכ"ש

 ס' ל"ט(.

 

 :האם יולדת מותר להתרחץ אף ביום ראשון או דווקא בלילה כר"ג

הב"ח )ב'( בשם וכתב . דאורייתא דהוי אסורה ראשון ביום(: א"סק) מ"בדרכ הובא( תתקיז) מרדכי

 דווקא בלילה כר"ג.דשרי  –או"ז 

 .ראשון ביום להחמיר יש כל כך צריכה לא אם אך ראשון ביום אפילו מותרת(: ב"סק) ך"ש

 

 ערבוביא

 גרע דלא בחמין לחוף מותר ברישיה ערבוביא ליה דאית מאן: ע"טוש:(, טז ברכות' )תוס

 .מאיסטניס

 . בכיבוס מותר במנא ערבוביא לו שיש שמי ש"כ: דניאל חמודי בשם( ג"סק) ש"פת

פת"ש ג'( מותר  .)כינים, פני ברוך סי' י"ד ס"ב( בראשו )או בבגדיומי שיש לו ערבוביא ולכן, 

 .ןלהתרחץ בחמי
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 סעיף ד': 

  אבליואבליו  תכפוהותכפוהו

  בצונן.בצונן.  גופוגופו  כלכל  לרחוץלרחוץ  מותרמותר  זה,זה,  אחראחר  זהזה  אבילותאבילות  שנישני  שאירעושאירעו  אביליו,אביליו,  שתכפוהושתכפוהו  מימי

 בשתכפוהו התם .שבעה כל בצונן ורחץ, חנינא בר יוסי רבי של בניו ומתו מעשהגמ' תענית )יג:( 

 .זה אחר זה אבליו

 וכן פסק מרן השו"ע.

 סעיף ה': 

  נדהנדה  טבילתטבילת

. . ((הה""לל  שורששורש  קק""ומהריומהרי  פפ""ועוע  תת""רר  בשםבשם  טורטור))  טובלתטובלת  אינהאינה  אבלהאבלה  בימיבימי  טבילתהטבילתה  זמןזמן  שנזדמנהשנזדמנה  נדהנדה

  ברחיצהברחיצה  איסוראיסור  שנהגושנהגו  אף על פיאף על פי  ,,''זז  אחראחר  מידמיד  אבלאבל  לבנים.לבנים.  ללבושללבוש  רוחצתרוחצת  שאינהשאינה  שכןשכן  וכלוכל: : הגההגה

  תלבושתלבוש  לבןלבן  וחלוקוחלוק  ,,((אבלאבל  הלכותהלכות  בסוףבסוף  זז""אא))  קצתקצת  רחיצהרחיצה  שתשנהשתשנה  רקרק  מותרת,מותרת,  היאהיא  ממ""ממ  ,,''לל  כלכל

  (:(:וו""טט  סימןסימן  לל""מהרימהרי  תשובתתשובת))  ספקספק  לידילידי  תבואתבוא  שלאשלא  תציעתציע  לבןלבן  וסדיןוסדין

 כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בט' באב בין ביום הכפורים.אמרו: בגמ' תענית )יג.( 

 ש"וכ וביום הכפורים ב"בת טובלים טבילות חייבי וכל מצוה בזמנה טבילה ק"לתבגמ' נדה )ל.( ו

 .מצוה אינה בזמנה טבילה יהודה' בר יוסי' ולר, באבל

  :אינה טובלת מכמה טעמים אבלה שנזדמן לה טבילה תוך ז' לאבלהולפי זה, 

 טבילה בזמנה אינה מצוה כר"י בר"י )וכן פסק הב"י בסי' קצ"ז ס"ב(. –א. לר"ת 

)ומה  מדרבנן נקיים' ז ממתינות כין נות בזמכעת אין הנשים טובל –ב. לר"י )תוס' ביצה יח:( 

ועוד דהיו  ,שהיה טבילתן בזמן ימיהםשמבואר דנשים טובלות אף ביום הכפורים וט"ב היינו ב

 עוסקים בטהרות(.

 

 אחר ז' מותרת בטבילה ובתשמיש. –וכתב המהרי"ל )סי' ט"ו( 

 

 האם תוך ז' מותרת לרחוץ באותו מקום וללבוש לבנים.

 מהרמ"א דאסורה לרחוץ וללבוש לבנים ]מכובסים[.א. משמע 

 לרחוץ ומותרת בלבנים. האסור –ב. דעת הרמ"א לר"י הלוי )מובא בט"ז ב'( 

וכן מותר שתלבש  ,מותר לרחוץ אף בין ירכותיה ואפילו בחמין –ג. שו"ת משאת בנימין )ס' ה'( 

 לשנות שצריכה אלא, נאסרה לצורך שאינה טבילה ודווקא, מצוה לצורך שזה משום לבנים.

 .בצונן או בחמין ירכותיה ובין מקום באותו רק ולרחוץ קצת

לא לבן ממש ותספור ז' ותרחץ רק פניה של מטה ותלבש חלוק נקי  –ד. מסקנת הט"ז )ב'( 

 נקיים.

נוי ובודאי שתלבש לבנים כדי לא ימותר רחיצה בש –ה. דעת האו"ז )הל' אבל ח"ב סי' תנ"א( 

 לבוא לידי תקלה.

 

וכשיגיע זמן טבילתה  ,באותו מקום ובין ירכותיה וללבוש לבנים לרחוץ תאחר ז' לכו"ע מותר

 ולטבול אף בחמין. ,מותרת לרחוץ כל גופה בחמין
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 סעיף ו': 

  כיחול ופירקוסכיחול ופירקוס

  אסורהאסורה  אינהאינה  אישאיש  ואשתואשת  כרחיצה.כרחיצה.  אסוריםאסורים  אלואלו  שכלשכל  אבלה,אבלה,  בימיבימי  תפרקסתפרקס  ולאולא  תכחולתכחול  לאלא  אשהאשה

    בעלה.בעלה.  עלעל  תתגנהתתגנה  שלאשלא  כדיכדי  בכל,בכל,  מותרתמותרת' ' זז  אחראחר  אבלאבל  שבעה,שבעה,  תוךתוך  אלאאלא

    ..''זז  תוךתוך  אפילואפילו  להתקשטלהתקשט  מותרתמותרת  לחופתהלחופתה  יוםיום  שלשיםשלשים  תוךתוך  אבל,אבל,  שאירעהשאירעה  כלהכלה

  חמיןחמין  ברחיצתברחיצת  אסורהאסורה  אבלאבל  ופירקוס,ופירקוס,  בכיחולבכיחול  מותרתמותרת  לינשאלינשא  שעומדתשעומדת  כיוןכיון  אבל,אבל,  שאירעהשאירעה  בוגרתבוגרת

  ופירקוס.ופירקוס.  בכיחולבכיחול  אפילואפילו  אסורהאסורה  אבלהאבלה  נערהנערה  גופה.גופה.  כלכל

, פוקסת ולהיות כוחלת להיות אשתו את לכוף רשאי אינו - חמותו או חמיו שמת מי :גמ' מו"ק )כ:(

 היא וכן. אבלות עמה ונוהג, כמוה, מטתו כופה הוא גם, להיפך אלא, בימי אבלות בכך ולהמנע

 ונוהגת מטתה כופה אלא, פוקסת ולהיות כוחלת להיות רשאה אינה - חמותה או חמיה שמת

 . אבילות עמו

 את לנוול רשאה[ גדלות סימני שהן, שערות שתי שהביאה נערה] הבוגרת איןובגמ' תענית )יג:( 

 בני שירצו כדי, להתקשט עליה אלא[. עליו מתאבלת והיא אביה שמת] אביה ֵאֶבל בימי עצמה

 .לאשה לשאתה אדם

 רשאים, אבלים שאר וכל, נערה גם אלא, בצונן לרחוץ מותרת בוגרת רק ועוד אמרו שם דלא

 אלו שדברים[. השיער סידור] פירכוס כיחול ועל על מדברת והברייתא שהתירה. בצונן לרחוץ

 .אדם בני עליה שיקפצו כדי, להנשא הראויה, בבוגרת רק מותרים

 יום )מיום חופתה(.שלשים ובגמ' כתובות )ד:( מבואר דאין מונעין תכשיטין מן הכלה 

 

 :ראהעולה מהגמ

 א. נערה אסורה בכיחול ופירקוס כל ל'.

 שת איש אסורה בכיחול וכו' תוך ז' ומותרת לאחר ז' כדי שלא תתגנה על בעלה )רא"ש(.ב. א 

ת בכיחול וכו' אף תוך ז' ומותר ,בוגרת )העומדת לינשא( וקטנה ,ג. כלה )תוך ל' לחופתה(

 ובקטנה הטעם כי אין לה דיני אבלות(. ,)והטעם בבוגרת כדי שיקפצו עליה

 וכן פסק מרן השו"ע.

 

 תוך ז'רחיצת בוגרת 

 אסורה ברחיצת חמין כל גופה. :כתב השו"ע

)אפילו חמין  ברחיצת שאסורה ל"וצ, ס"ט כאן שיש(: שמו) ס"חת בשם( ד"סק) ש"בפתוהעיר 

 ורגליה(. ידיה בפניה דסגי) בצונן אפילו גופה וכלפניה ידיה ורגליה( 

 

 סימן שפ"ב

 סעיף א': 

 לאבללאבל  הסנדלהסנדל  נעילתנעילת  איסוראיסור
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  שלשל  אואו  שערשער  שלשל  אואו  גמיגמי  שלשל  אואו  בגדבגד  שלשל  באנפליאבאנפליא  אבלאבל  עור,עור,  שלשל  דוקאדוקא  הסנדלהסנדל  בנעילתבנעילת  אסוראסור  אבלאבל

  אסור.אסור.  עורעור  ומחופהומחופה  עץעץ  שלשל  הואהוא  ואםואם  עור.עור.  שלשל  אלאאלא  מנעלמנעל  שאיןשאין  מותר,מותר,  עץעץ

 אבלות ינהג שלא ליחזקאל רחמנא ליה מדקאמרגמ' מו"ק )טו:( אבל אסור בנעילת הסנדל 

 עלמא דכולי, למד אתה זה מכלל -" ברגליך תשים ונעליך)יחזקאל כ"ד, י"ז(  " אלא, אשתו במות

 .הנעל נעילת להם אסור, אבלים כשהם

 

 בנעילת אסור ולמד הרמב"ן )עמ' קע"ו(: כמו שביום הכפורים אסור דווקא של עור ה"ה אבל

 , ולכן מותרכמו שביום הכפורים מותר אם אינו של עור ה"ה באבל וממילא, עור של סנדל

", תחש ואנעלךדכתיב " עור של אלא מנעל שאין, שעם של או גמי של או בגד של באנפליא

 אסור. עור ומחופה עץ של הוא (. ואםיחזקאל ט"ז, י')

 סעיף ב': 

  יולדתיולדת  --חיה חיה 

  לה.לה.  קשהקשה  שהצינהשהצינה  מפנימפני  יוםיום' ' לל  כלכל  לנעוללנעול  מותרתמותרת  חיהחיה

 הרמב"ן למד דכמו שביום הכפורים יולדת מותרת במנעל של עור ה"ה יולדת אבלה.

 

 או מי שיש לו מכה ברגלו מותרים משום שהצינה קשה להם.וכתב הש"ך )א'( דה"ה חולה 

 

 מנעלים לנעול האבלים נהגו(: תמג אבלות) ז"או(, תתסד תענית) ה"ראבי בשם( ד ה) מ"הגה

 .נהגו לא עכשיו: י"וכתב הב .חולצים תפילה ובשעת איסטניסותן מפני רחבים

 סעיף ג': 

  עקרבעקרב  סכנתסכנת

  עקרב.עקרב.  סכנתסכנת  שיששיש  במקוםבמקום  לנעוללנעול  מותרמותר  אדםאדם  כלכל

 למד הרמב"ן כמו שביום הכפורים מותר לנעול מנעל של עור משום סכנת עקרב ה"ה באבלות.

 ,אם ילך בלא נעליםעליו וכתב הב"ח )ב'( דמי שצריך לילך לפני השר או האומות ומקפידים 

 ישים עפר במנעליו וילך.

 נעלים ישים עפר במנעליו.מוכרח לנעול ש  ל מקוםוכתב הט"ז )א'( דה"ה בכ

 

 סעיף ד': 

  דרךדרך

  שאומרשאומר  מימי  וישויש  חולצין.חולצין.  לעירלעיר  וכשיגיעווכשיגיעו  הסנדל,הסנדל,  בנעילתבנעילת  מותריםמותרים  בדרךבדרך  מהלכיםמהלכים  שהיושהיו  ומנודהומנודה  אבלאבל

  היהודים.היהודים.  לרחובלרחוב  שיכנסושיכנסו  עדעד  חולציןחולצין  איןאין  גוייםגויים  שרובהשרובה  עירעיר  היאהיא  שאםשאם

 בנעילת מותרים בדרך שהולכים ומנודה אבל: ע"טוש(, קעו) ן"רמב:(, טו) ק"מו ,שמחות )פ"ה ה"י(

 .חולצים לעיר וכשיגיעו, הסנדל

 היא אם(: ב"סק ך"בש מובא, יז תקנד ח"או) א"רמ, שאומר מי יש בשם ע"שו(, תתקיג) מרדכי

 משום הגויים המלעיגים עלינו יהודים, של לרחוב שיגיע עד חולצים אין ם"עכו שרובה עיר
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 סעיף ה': 

  הקברותהקברות  בביתבבית

  שצריךשצריך  אא""יי: : ה. הגהה. הגה""שעשע  בסימןבסימן  נתבארנתבאר  המתהמת  שנקברשנקבר  אחראחר  הקברותהקברות  בביתבבית  מנעלמנעל  לחלוץלחלוץ  צריךצריך  אםאם

  כן.כן.  נוהגיןנוהגין  ראיתיראיתי  ולאולא(, (, יי""רר  בשםבשם  בובו  כלכל))  אמואמו  אואו  אביואביו  מתמת  אםאם  לביתולביתו  הקברותהקברות  מביתמבית  יחףיחף  לילךלילך

 גמ' מו"ק )כב:( על כל המתים רצה חולץ רצה אינו חולץ על או"א חולץ.

 מדובר בחליצת נעלים וחולץ אחר סתימת הגולל. )וכן פסק הב"ח –א. דעת ר"י )הובא בכל בו( 

 ב'(.

  .חולצין כשמגיעים לבית כדי שלא ירגישו האומות –ב. דעת הכל בו 

ופסק מרן השו"ע )בסי' שע"ה ס"א וכן בסי' שע"ו ס"ד( דעכשיו נוהגים לחלוץ נעלים אחר סתימת 

 הגולל.

 והרמ"א כתב: די"א לילך יחף בבית הקברות )ר"י הנ"ל( ולא ראיתי נוהגים כן.

הרמ"א דלא ראיתי נוהגים כן היינו משום רשעת הגויים אבל לולי וכתב הש"ך )ג'( מה שכתב 

 זה חולץ אחר סתימת הגולל.

)סי'  ח"והב. אבילות, ומדוע יחלוץ חלה לא, הגולל נסתם לא שעדיין זמן כל שהרי ויש שהקשו,

 .כבודם מפני אלא, אבילות דיני מצד זה שאין, יישב שמ(

 המנהג בימינו 

ולחזו"ע )ח"ב עמ' קע"ד( חולצים כשמגיעים  ,צים אחר הקבורהלגר"מ אליהו חול –ספרדים 

 לבית.

 חולצים אחר הקבורה. –אשכנזים 

 

 סימן שפ"ג

 סעיף א': 

    וקירבהוקירבה  תשמישתשמיש  איסוראיסור

  המיטההמיטה  והצעתוהצעת  הכוסהכוס  במזיגתבמזיגת  אפילואפילו, , מותרמותר  קורבהקורבה  דברדבר  בשארבשאר  אבלאבל  המטה,המטה,  בתשמישבתשמיש  אסוראסור  ָאֵבלָאֵבל

להחמיר. להחמיר.   ישיש  ונישוקונישוק  חיבוקחיבוק  אבלאבל. ). )דידהדידה  באבלותבאבלות  ביןבין  דידיהדידיה  באבלותבאבלות  ביןבין. . ורגליוורגליו  ידיוידיו  פניופניו  והרחצתוהרחצת

  ומיהוומיהו. . בבגדהבבגדה  והיאוהיא  בבגדובבגדו  הואהוא  עמועמו  לישןלישן  ומותרתומותרת  בקערה,בקערה,  עמועמו  לאכוללאכול  ומותרתומותרת  ..((ירוחםירוחם  רבינורבינו

  ..כללכלל  במטהבמטה[ [ עמהעמה]]  יישןיישן  שלאשלא  להחמירלהחמיר  ישיש  נזיראנזירא  אמרינןאמרינן  לךלך  לךלך  משוםמשום

 בת שילדה הילד מות לאחר יב( ב )שמואל מדכתיב .גמ' מו"ק )טו:( אבל אסור בתשמיש המיטה

, דמעיקרא, . מכלל"אליה ויבוא. אשתו שבע בת את דוד וינחם: "השבעה לדוד, בכלות שבע

 .האבלות משום, אליה לבוא לדוד לו היה אסור, האבל ימי בשבעת

  

  והרחקות שאר קורבה

 באבלות בין, ורגליו ידיו פניו ורוחצת המטה את לו ומצעת הכוס את לו מוזגת :גמ' כתובות )ד:( עי'

 .דידיה באבלות בין דידה

 

 חיבוק ונישוק

  .בהדיא בגמרא הותרו שלא ונישוק בחיבוק להחמיר יש –דעת רבינו ירוחם ורמ"א 

 דוגמא. לצורך רק דברים אחרים זהפירטה  ראומה שהגמ ,מותר –דעת ראב"ד ורמב"ן )רע"ג( 

 

 אכילה מאותה קערה
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 להתיר. או לאסור ראיה אין עמה שלאכול הסתפק –הגהות אשר"י 

 מותר. –דעת השו"ע כרוה"פ 

 

 בענין לישון באותה מיטה

 ולמעשהבלא בגדים אסור. אבל , חוצץ דבר י"ע עמו לישון מותרת הדין מעיקר(: ן"ברמב) ד"ראב

  .שום לך לך אמרינן לנזיראמ. כלל במטה עמה יישן לא

. סתם חציצה י"ע ולא, בבגדה והיא בבגדו הוא דווקא שמותרים נראה(: ט א כתובות ש"ברא) י"ר

 ,עם בגדים חתא. דאבלות חמירא ליה מנדה. ב. מוכח מנדה דמזיגת כוס חמור מלישון במיטה א

לישון  כל שכןא"כ הכא דמותר מזיגה  ,עם בגדים י"א דמותר חתדמזיגה אסור ולישון במיטה א

 .חתעם בגדים במיטה א

 יש" נזירא אמרינן לך לך" ומשום, בבגדה והיא בבגדו הוא לישון מותרים: ע כהראב"ד"ופסק בשו

 .כלל במטה עימה יישן שלא להחמיר

 

 מותרים אחרי בעילה. –יחוד י

 סעיף ב': 

  הכלההכלה  אםאם  אואו  החתןהחתן  אביאבי  כשמתכשמת

  אתאת  שמכניסיןשמכניסין  כלה,כלה,  שלשל  אמהאמה  אואו  חתןחתן  שלשל  אביואביו  מתמת  אםאם  ֲאָבלֲאָבל  אבלות,אבלות,  בשארבשאר? ? אמוריםאמורים  דבריםדברים  במהבמה

  המשתההמשתה  ימיימי' ' זז  ונוהגיםונוהגים  ופורשופורש  מצוהמצוה  בעילתבעילת  ובועלובועל  לחופהלחופה  הכלההכלה  ואתואת  החתןהחתן  ואתואת  לחדרלחדר  המתהמת

  ישנהישנה  והיאוהיא  האנשיםהאנשים  ביןבין  ישןישן  הואהוא  אלאאלא  יום,יום,  דד""יי  כלכל  עמהעמה  להתייחדלהתייחד  אבלות, אסוראבלות, אסור  ימיימי  שבעתשבעת  ככ""ואחואח

  לולו  מתמת  ככ""ואחואח  שלושלו  המשתההמשתה  ימיימי  והתחילווהתחילו  לחופהלחופה  כנסכנס  אםאם  אבלאבל  ..בב""שמשמ  בסימןבסימן  כדאיתאכדאיתא  הנשיםהנשים  ביןבין

  להתייחדלהתייחד  אסוראסור  בעל,בעל,  לאלא  אםאם  אבלאבל. . שבעלשבעל  והואוהוא  --  אבלותאבלות  בשארבשאר  כמוכמו  עמהעמה  להתייחדלהתייחד  מת, מותרמת, מותר

  ..בשבתבשבת  ביןבין  בחולבחול  ביןבין  האבלהאבל  ימיימי  כלכל  עמהעמה

 עבור שהוכן הבשר, טבוח וטבחו, לסעודה ומוכן, אפוי החתן של פתו שהיה הרימ' כתובות )ג:( ג

 והבשר הפת יתקלקלו החתונה תידחה ואם, במים מזוג כבר היה ויינו, מוכן כבר היה החתונה

 שהיא] כלה של אמה או[, בנו עבור הסעודה בצרכי הטורח שהוא] חתן של אביו המזוג, ומת והיין

 אותו קוברים ואין, שם אותו ומשהים, לחדר המת את מכניסין ,[החופה תכשיטי את לה המכינה

 אבלות דיני כי, אז להנשא יוכלו ולא, אבלות דיני הכלה או החתן על יחולו, יקברוהו אם כי. עתה

ובועל בעילת מצוה, ופורש  לחופה מכניסים הכלה ואת החתן ואת ואילך. הקבורה מן מתחילים

ונוהג תחילה ת. ממנה מיד, כדי שיקברו את המת מיד, ויותר לא יבעלנה עד שיעברו ימי האבלו

שבעת ימי המשתה, כי משעה שנשאה לאשה חלה עליו חובה לנהוג שבעת ימי שמחה, וימים 

 הרי, המשתה ימי שבעת לאחר, כך ואחראלו נחשבים לו כימי הרגל, שאין נוהגת בהם אבלות. 

, ברגל גם כאבל בהם לנהוג האבל חייב" שבצנעא דברים"ש וכיון. אבילות ימי שבעת נוהג הוא

, האנשים בין ישן הוא, האבלות ימי שבעת ולאחריהם המשתה ימי שבעת, הימים אותן כל - לכן

 . באיסור אותה לבעול יבוא שלא כדי, הנשים בין ישנה והיא

. ביה לזלזולי אתי ולא, לאבלים עניינה הוא חמור, דעלמא אבילותאומבאר )שם ד:( הטעם בזה: 

 לאחר עד האבלות ימי שבעת את לדחות רבנן דאקילו כיון, וכלה חתן של, דהכא אבילות, אבל

 ולכן אסורים ביחוד.ביה,  לזלזולי דאתי לחשוש לנו יש - המשתה ימי שבעת

 

 יחוד הואיל וחז"ל לא הקלו בהם כלום.יכך מת לחתן מת מותרים ב ולפ"ז יוצא דאם בעל ואחר

 ,חוד )לט"ז )בסי' שמ"ב סק"א( ז' ימים דיכולים להקדיש ז' ימי אבליאולם אם לא בעל אסורים בי

 (.ח"ב עמ' ק"פ) .ולחזו"ע י"ד יום

 

 אדם שאירעו אבל ברגל האם אסור לו להתייחד עם אשתו.
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 ב החתן שנדחית אבלותו וכו'.כמו במקרה שמת א ,דאסור –י"א 

 דמותר. –דעת הרמב"ן והרא"ש והב"י 

 :ימי משתה שבעתלבין זה והחילוק 

כל  משא"כ ברגל אין שמחה יתירה ,א. בז' ימי משתה יש שמחה יתירה לכן חוששים שמא יקל

 . ראב"ד.כך

דרבים  משא"כ ברגל מצות עשה ,ב. בז' ימי משתה חז"ל דחו את אבלותו לכן חיישינן שמא יקל

 .חה את אבלותו שהוא מצוה דיחיד ולא חז"ל הם שהקלו לכן אין חשש שיזלזל. רמב"ןוד

 

 סימן שפ"ד

 סעיף א: 

  תורהתורה  לימודלימוד  איסוראיסור

  ואםואם  ואגדות,ואגדות,  הלכותהלכות  גמראגמרא  משנהמשנה  וכתוביםוכתובים  נביאיםנביאים  בתורהבתורה  לקרותלקרות  אסוראסור  ימיםימים  שבעהשבעה  כלכל  ָאֵבלָאֵבל

  לתורגמןלתורגמן  והאחרוהאחר  לאחרלאחר  יאמריאמר  אלאאלא  תורגמןתורגמן  יעמידיעמיד  שלאשלא  ובלבדובלבד  מותר,מותר,  להתלמדלהתלמד  לולו  צריכיםצריכים  רביםרבים

  והיתרוהיתר  איסוראיסור  לפסוקלפסוק  ויכולויכול  ..((אבלאבל  הלכותהלכות  מרדכימרדכי))  בעצמובעצמו  ידרושידרוש  אואו: : לרבים. הגהלרבים. הגה  ישמיעישמיע  ותורגמןותורגמן

  הלכההלכה  לומרלומר  אסוראסור  אבלאבל( ( ירוחםירוחם' ' ורור  זז""באבא))  לולו  וצריכיןוצריכין  הואהוא  אלאאלא  אחראחר  איןאין  אםאם  אותואותו  השואלהשואל  ליחידליחיד

  ..((אא""יי  בשםבשם  וו""תאתא))  מקיליןמקילין  שיששיש  אף על פיאף על פי  נוהגיןנוהגין  וכןוכן  לתלמידיו,לתלמידיו,

 )יחזקאל כ"ד, י"ז(. דֹּם" "ֵהָאֵנק לא מדקאמר רחמנא ליחזק ,)טו.( אבל אסור בדברי תורה גמ' מו"ק

 תורה. בדברי יעסוק שלא ומשמע

 איתרעא חנה בר בר רבה לרבים. מלדרוש נמנע אינו - לתורתו לו צריכין רבים היו ואםושם )כא.( 

 אם: חנינא רבי ליה אמר. בציבור( לדרוש לצאת )שלא, לפירקא למיפק דלא סבר, מילתא ביה

 את ויאמר יישב חנינא דהיינו, שרבי, עליה תורגמן לאוקמי סבר. נמנע אינו - לו צריכין רבים היו

, תניא: רב ליה אמר. רם בקול לציבור דבריו את ויאמר יעמוד והמתורגמן, חלש בקול השיעור

 בר יהודה רבי של בנו ומת מעשה: דתניא הא כי? עביד היכי ואלא תורגמן. יעמיד שלא ובלבד

 בן חנניה לרבי הוא ולחש, בצדו וישב עקביא בן חנניה רבי ונכנס. המדרש לבית ונכנס, אילעאי

 לרבים. השמיע ותורגמן, לתורגמן עקביא בן חנניה ורבי, עקביא

 

 כמה ימים אסור בדברי תורה 

 משמחי תורה דדברי נכון, זה אין אך, תפילין כמו ראשון ביום רק שאסור א"י :טור ושו"ע ,הרמב"ן

 שחרית, ש"בק ידי חובה , שהרי יוצאמוד תורה לא מפקיע ממנו מצות ת"תידאיסור ל וגם לב,

  .יכול ללמוד בדברים הרעים )פת"ש א'(שועוד  משא"כ תפילין.

 

 כשרבים זקוקים לו האם מותר לדרוש בעצמו

 באבלותו השמיע לרבים.וכן משמע מהגמ' דר"י  .מותר –דעת הבאר הגולה ורמ"א שלפנינו 

כן מוכח ש וכתב האורח מישור  .ורבי יוסי מה שדרש היה ע"י לחישה .אסור –דעת הד"מ )א'( 

מהמרדכי וצ"ל שדברי הרמ"א הם באמצע השו"ע היכא דכתיב "ובלבד שלא יעמיד מתורגמן..." 

 )רמ"א( או ידרוש בעצמו )דאסור( ובאר הגולה טעה במיקום דברי הרמ"א.

 

מותר להורות איסור והיתר ליחיד השואל אותו אם אין  להורות הלכה למעשה :הרמ"אוכתב 

 לו. םאחר וצריכי

 :ללמד הלכה לתלמידיו

ולכן  ימים,' ג אחר מגידים היו וציין שרבותיו מחלוקת, הביא( א"סק ז"ובט י"בב מובא) ירוחם' ר

 .לו צריכים שרבים כי נחשב, ימים' ג אחרי לתלמידיו הלכה לומר יכול אבל
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 שיש אף על פי נוהגים וכן לתלמידיו. הלכה לומר אסור אבל(: ירוחם ברבנו מ"י על פי) א"רמ

 .מקילין

 

 :מלמד תינוקות

 ועוד לו. צריכים כרבים הוי תינוקות מלמדי(: ב"סק ך"בש מובא, סו) ל"חיים, מהרש ארחות

 יעיינו הקבוע המורה עם כי אחר מורה יש אם אף ומותר .כשבטלים הוא האבד דבר דמלאכת

 אחר. מורה מאשר יותר

רבינו ירוחם )בב"י( ומהרמ"א משמע דאסור אף אחר ג' ימים )כיון שאפשר ע"י אחרים או ע"י 

 עצמם(.

 התיר אחר ג' ימים. –הט"ז )א'( 

 

 תורה בחג תלמוד

 אסור. –"א )תקמ"ח סק"ה( גדעת המ

  :והטעם .מותר –דעת שו"ת חכם צבי )סי' ק'( הובא בפת"ש )א'( 

 א. דאז א"א ללמוד בדברים הרעים שבירמיה וכו' ולא נכון שישב בטל.

 ב. דמצות "ושמחת בחגך" היא מן התורה ודוחה אבלות דרבנן. שו"ת דת אש.

 סעיף ב': 

  מהו שכהן יעלה לתורה ביום חול אם אין כהן אחרמהו שכהן יעלה לתורה ביום חול אם אין כהן אחר

  בתורה.בתורה.  לקרותלקרות  לעלותלעלות  לולו  אסוראסור  אחר,אחר,  כהןכהן  בבית הכנסתבבית הכנסת  ואיןואין  כהןכהן  האבלהאבל  אםאם

 אחר, כהן ואין כהן הוא אם אפילו נ"בביהכ בתורה לקרותדאסור  :יאתג רי"ץ הדעת השו"ע וטור כ

 זה נחשב שרבים צריכים לו הואיל ואפשר שיעלה ישראל.אין ו

דכיון שהתקנה שכהן יעלה ראשון הוא מפני דרכי שלום וכאן  ,וכתב הרמב"ן )עמ' ק"פ( עוד טעם

 משום דרכי שלום.אין לחשוש  ,עולה משום אבלותו אינו

  ובדין עליה בתורה בשבת עיין לקמן )סי' ת' ס"א(.

 קשה אינו אך. לקרותו אפשר אחר כהן שכשאין א"הרמ כתב ת' דבסי הקשה ח"הב(: ג"סק) ך"ש

 .בפרהסיא אבלות הוי לו יקראו לא ואם בשבת מיירי דהתם

 סעיף ג': 

  מהו שאבל יהא שליח ציבורמהו שאבל יהא שליח ציבור

  ומצוהומצוה: : להוציאן. הגהלהוציאן. הגה  להתפלללהתפלל  האבלהאבל  יכוליכול  חובתןחובתן  ידיידי  הרביםהרבים  אתאת  להוציאלהוציא  שיתפללשיתפלל  מימי  שםשם  איןאין  אםאם

( ( זז""אא))  לנשמהלנשמה  רוחרוח  נחתנחת  בזהבזה  ישיש  כיכי  אבלאבל  איןאין  אפילואפילו  שםשם  שמתשמת  במקוםבמקום  וערביתוערבית  שחריתשחרית  להתפלללהתפלל

  שם(.שם(.))  למניןלמנין  מצטרףמצטרף  והאבלוהאבל

אם יש אדם אחר לא יהא האבל שליח ציבור  –שו"ת הרא"ש )כלל כ"ז סי' ב'( וכן משמע מהשו"ע 

 להיות ש"צ. ואם אין אחר יכול

עדיף שהאבל יהא ש"צ שנאמר "לב נשבר..." )תהילים  –דעת המהרש"ל )ב"ח ג'( וערוה"ש )ח'( 

 י"ט(. ,נ"א

ועל שאר קרובים  ,עדיף שאבל יהא ש"צ אביו ואמובין לשו"ע ובין לרמ"א על  –דעת הבית הלל 

 עדיף שאדם אחר יהא ש"צ.

שאדם אחר יהא ש"צ ומנהג האשכנזים מנהג הספרדים עדיף ל  :צרור החיים )פרק י'(ב כתב

 דעדיף שהאבל יהא ש"צ.
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 מהו שאבל יהא שליח ציבור בשבת ויו"ט

והטעם ביאר הב"ח )ג'(  .עולה אינונהגו ש –דעת שו"ת מהר"ם מרוטנבורג )ח"ג תשובות סי' ז'( 

 משום שמנגן.

בל להיות ש"צ מותר לא ,א"נ בימים נוראים ואין טוב כמותו ,אולם אם שכרו אותו להיות קבוע

 ג'(. ולנגן. )ב"ח

 

 בבית המת שאין אבלים שבעההאם יש מצוה להתפלל כל 

ואף אם יש  .מתפללים רק תפילה ראשונה בכדי להניח דעתו של מת –דעת הכל בו )סי' קי"ד( 

הואיל והתפילה בבית המת הוא לכבוד החיים ואין זה כבוד לנשים שיתקבצו אצלם  ,תאבלֹו

 אנשים.

 מתפללים בבית המת כל ז'. –או"ז דעת הרמ"א כ

 

 האם אבל ביום ראשון מצטרף למנין

 מצטרף. –דעת הרמ"א כאו"ז 

 לא מצטרף. –דעת המהרי"ל 

 

 טום הקטורת וקרבנותיהאם אבל אומר פ

 דלא אומר )דאבל לא משלח קרבנותיו(. –דעת הפת"ש )ב'( נוטה 

 האבל אומר. –דעת החומות ירושלים )סי' י"ד( 

 סעיף ד': 

  הרעיםהרעים  דבריםדברים

  לביןלבין  בינובינו  מילימילי  והניוהני. . אבלותאבלות  ובהלכותובהלכות  שבירמיהשבירמיה  הרעיםהרעים  ובדבריםובדברים  ובקינותובקינות  באיובבאיוב  לקרותלקרות  מותרמותר  ָאֵבלָאֵבל

  טעוטעו  ואםואם  אבלות,אבלות,  בהלכותבהלכות  ונותניןונותנין  ונושאיםונושאים  יושביםיושבים  הםהם  אלאאלא  אחריםאחרים  עםעם  לומדלומד  אינואינו  אבלאבל  עצמו,עצמו,

  לו,לו,  צריכיםצריכים  רביםרבים  אםאם  אבלאבל  לו,לו,  צריכיןצריכין  רביםרבים  שאיןשאין  מילימילי  והניוהני  שואל.שואל.  אינואינו  והואוהוא  רפה,רפה,  בשפהבשפה  משיבןמשיבן

  ::כדאמרינןכדאמרינן  מותרמותר  אחרות,אחרות,  בהלכותבהלכות  אפילואפילו

 משום האבל על האסורים דברים, דהיינו] בָאֵבל הנוהגות מצות כל: רבנן תנוגמ' תענית )ל.( 

, במשנה ולשנות, ובכתובים בנביאים בתורה לקרות ואסור באב. בתשעה נוהגות[, אבלות

 ושונה, לקרות תמיד רגיל שאינו במקום הוא קורא אבל ובאגדות. ובהלכות, ובמדרש, בתלמוד

 וכן .לימוד באותו הוא מצטער, ענין אותו את ללמוד רגיל ואינו שהיות. לשנות רגיל שאינו במקום

 מקום מכל, הם תורה שדברי שאף. ירמיה שבספר הרעים ובדברים, איוב ובספר, בקינות קורא

 משמחי ישרים' ה פקודי: "שנאמר. הם לבב משמחי - תורה שדברי משום. לבב משמחים אינם

 ". לב

. לשנות רגיל שאינו במקום שונה ואינו, לקרות רגיל שאינו במקום קורא אינו אף: אומר יהודה רבי

. שבירמיהו הרעים ובדברים, ובקינות, באיוב הוא קורא אבל. לבבו את משמח זה לימוד אף כי

 ". לב משמחי ישרים' ה פקודי: "שנאמר משום. בו בטלים רבן בית של ותינוקות

 ומרן הב"י פסק כר"י.

ובגמ' מו"ק )כא.( ת"ר דברים שאבל אסור בהם: ... אסור לקרות בתנ"ך... ואם היו רבים צריכים 

 לו אינו נמנע... עכ"ד הגמ'.

 

 האם אבל מותר ללמוד בדברים הרעים

 כדמוכח בגמ' תענית )שם(. ,מותר –דעת השו"ע כהרא"ש 

לתשעה באב הוא לגבי איסור ת"ת ולא אבל דימתה  ראהגממה ש ו .ראסו –דעת התוס' וסמ"ג 

וכמו דמוכח מהגמ' מו"ק )שם( בפשטות דאסור דבאבל החמירו  .להתיר ללמוד בדברים הרעים
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חמירו לגביו לענין כפיית המיטה )שפ"ז( עטיפת הרא"ש )שפ"ו( ומלאכה היותר מט' באב כשם ש 

 )סי' ש"פ(.

 

 הם אלא אחרים עם לומד אינו אבל, עצמו לבין בינו הני מילי: ע"שו (,תניא בשמחות )פ"י ה"ט

 רבים ואם. שואל אינו והוא רפה בשפה משיבן טעו ואם בהלכות אבלות ונותנים ונושאים יושבים

 בהלכות אחרות. אף מותר לו צריכים

 

 האם מותר ללמוד בעיון נמרץ

 אסור. –דעת הברכי יוסף )ג'( 

 מותר. –דעת ערוך השלחן )ה'( 

 

 האם אבל חייב בת"ת

 פטור. –דעת שבט יהודה )ד'( 

 ."חייב ללמוד"אמר שהגרי"ש אלישיב  מובא בשםוכן  .חייב –דעת הדברי יציב )או"ח סי' ר"מ( 

 

 סעיף ה': 

  בנים קטנים בנים קטנים 

  מלימודם.מלימודם.  לבטלםלבטלם  לולו  איןאין  קטנים,קטנים,  בניםבנים  לולו  שיששיש  ָאֵבלָאֵבל

 ."ק יד:(כי אין אבלות לקטן )מו ,תורה תלמודאין לבטלם מ קטנים בנים

 וביאר השלחן גבוה )ט"ו( דדין זה נאמר אף כשמתו אביו ואמו של קטן.

 

 תורה תלמודקטן שהגיע לחינוך גם אין מבטלין מבהאם 

 אין לבטלו מת"ת. –דעת הב"ח )סוף סי' שפ"ד( 

 מבטלים אותו מת"ת. –דעת שבט יהודה )סו"ס שפ"ד( 

 

 האם קטן שהגיע לחינוך חייב באבלות

לא יצטרך ש יתכןוי ,ותודמצות חינוך הוא להרגילו במצ ,והטעם ,פטור –דעת הבית הלל 

 להתאבל )יביע אומר )ח"ג או"ח סי' כ"ח אות כ"ו( בשם מנחת חינוך.

 חייב. –דעת הדרישה )ש"מ סקי"ב( והט"ז 

 ומשמע דכל שאר דינים חייב. .כדי לא לבטלו מת"ת ,פטור –דעת הדגול מרבבה 

 

א. כשיש לו אב. ב. כשלא יתבטל  :הט"ז חייב את הקטן באבלותוכתב הפת"ש )שצ"ו סק"ב( ד 

 מת"ת )ולפ"ז שאר דיני אבלות חייב ויוצא דדעת הט"ז כהדגמ"ר(.

 

 מי שלהוט אחר התורה

 הירושלמי מתיר )הובא בב"י(.

מדובר על מי שנחשב אצלו כרעב הרוצה לאכול שאם לא יאכל יגיע ש ובערוה"ש )ג'( ביאר 

 לקצת סכנה.

 ל כךאין אצלו קצת סכנה אלא מספיק אם הוא מצטער עאם )ח"ב קפ"ג( התיר גם ובחזו"ע 

 "צ שיגיע לסכנה כדי להתיר לו(.א)כמו איסטניס לגבי רחיצה ד
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 סימן שפ"ה

 סעיף א': 

  שלוםשלום  שאלתשאלת  איסוראיסור

  אחריםאחרים  ואםואם. . אדםאדם  כלכל  בשלוםבשלום  שואלשואל  אינואינו  הראשוניםהראשונים  ימיםימים  שלשהשלשה  ??כיצדכיצד. . שלוםשלום  בשאלתבשאלת  אסוראסור  אבלאבל

  שבעהשבעה  עדעד' ' מגמג  ..אבלאבל  שהואשהוא  יודיעםיודיעם  אלאאלא  שלוםשלום  להםלהם  ישיבישיב  לאלא  בשלומו,בשלומו,  ושאלוושאלו  אבלאבל  שהואשהוא  ידעוידעו  לאלא

  שואלשואל' ' לל  עדעד  משבעהמשבעה  ..להםלהם  משיבמשיב  בשלומו,בשלומו,  ושאלוושאלו  אבלאבל  שהואשהוא  ידעוידעו  לאלא  אחריםאחרים  ואםואם, , שואלשואל  אינואינו

  ששואלששואל  למילמי  שמשיבשמשיב  שש""וכוכ. . בשלומובשלומו  שואליםשואלים  אחריםאחרים  ואיןואין. . בשלוםבשלום  שרוייםשרויים  שהםשהם  אחריםאחרים  בשלוםבשלום

  ..אדםאדם  כלכל  כשארכשאר  הואהוא  הריהרי  יוםיום' ' לל  לאחרלאחר  ..בשלומובשלומו

  ואיןואין  שבעה,שבעה,  אחראחר  אחריםאחרים  בשלוםבשלום  שואלשואל  ואמוואמו  אביואביו  עלעל  אָבלאָבל. . קרוביםקרובים  בשארבשאר? ? אמוריםאמורים  דבריםדברים  במהבמה

  ..חדשחדש  בב""יי  אחראחר  עדעד  בשלומובשלומו  שואליםשואלים  אחריםאחרים

  ואםואם  ,,((בובו  וכלוכל  הה""פפ  םם""רמברמב))  בדבריםבדברים  להרבותלהרבות  שאסורשאסור  שכןשכן  כלכל  שלוםשלום  בשאלתבשאלת  שאסורשאסור  ומאחרומאחר: : הגההגה

  רביםרבים  דלכבודדלכבוד  לשלום,לשלום,  לבתיכםלבתיכם  לכולכו  להם:להם:  לומרלומר  מותרמותר  לנחמולנחמו  באיםבאים  שרביםשרבים  כגוןכגון  רביםרבים  לכבודלכבוד  עושהעושה

  שלוםשלום  בשאלתבשאלת  האידנאהאידנא  מקיליןמקילין  וישויש(. (. אבלאבל  הלכותהלכות  ובמרדכיובמרדכי' ' מיימיי  ובהגהותובהגהות  מגלחיןמגלחין  איןאין  פרקפרק  יי""ננ))  שרישרי

  שאלתשאלת  מקרימקרי  לאלא  נוהגיםנוהגים  שאנושאנו  מהמה  שזהשזה  לומרלומר  שיחלקושיחלקו  לאלא  אםאם  להםלהם  טעםטעם  ואיןואין' ' לל  לאחרלאחר  האבלהאבל

  ג.ג.""פפ  סימןסימן  חח""באבא  ועייןועיין( ( הרבהרב  סברתסברת))  שבימיהםשבימיהם  שלוםשלום

 "ֵהָאֵנק דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל )יחזקאל כ"ד י"ז( ,אבל אסור בשאלת שלום גמ' מו"ק )טו.(

 ."דֹּם

אסור בשאילת שלום. משלשה  -תנו רבנן: אבל, שלשה ימים הראשונים  :ועוד שם )כא:( ת"ר

. מכאן ואילך (לשלומם של אחרים), ואינו שואל (שלום למי ששואל בשלומו)משיב  -ועד שבעה 

 .כושואל ומשיב כדר -

 בשעת גדול הספד והספידום ישראל כל נכנסו רבי עקיבא, של בניו ומתו מעשה והתניא:

 בנים שני אפילו שמעו! ישראל, בית אחינו ואמר: גדול ספסל על רבי עקיבא עמד פטירתן,

 בשוק, עקיבא כמה הרי באתם, עקיבא בשביל ואם שעשיתם, כבוד בשביל הוא מנוחם חתנים,

 לבתיכם לכו כפול ששכרכם וכל שכן בלבו אלהיו תורת לז, לא( )תהילים אמרתם כך אלא

דמותר  שאני. רבים (, ומשנינן: כבוד!אבל שהיה למרות, שלום בברכת שבירכם )ומוכח לשלום.

שאמר לכל ישראל שבאו לנחמו לכו  בי עקיבאלאבל לשאול בשלומם אפילו תוך ג' ימים כמו ר

 לבתיכם לשלום.

 

 אבל ג' ימים הראשונים אסור בשאילת שלום וכו'. רי"ף במו"ק )יג:(

 

 העולה מכל האמור

 לשאול בשלום אחרים כל ז' ואחר כך מותר.לאבל א. אסור 

 ואחר י"ב חודש על או"א. ,שואלים בשלום האבל אחר ל' על כל הקרוביםאחרים ב. 

דיעם שהוא ולפני זה יו ,ג. כשטעו ושאלו בשלום האבל יכול האבל להשיב שלום אחר ג' ימים

 אבל.

 

 האם בזמה"ז ניתן להקל בשאילת שלום אחר ל'

 ך"ש, ואמו אביו על' )ל לאחר האבל שלום בשאילת האידנא מקילים (: יש"מ )א'רכדעת הד

 זה ואין. )הגמרא שבימי זו אינה היום של שלום ששאלת יאמרו לא אם להם טעם ואין(, א"סק

 .(ב"סק ך"ש, נכון טעם

. בפה שלום אמירת כל אף ואולי, ב"וכיו" טבא צפרא" לומר להתיר צידד ב"סק היטב ובבאר

והטעם דהאיסור הוא דווקא לומר שלום שהוא שם ה' א"נ האיסור הוא דווקא כשכורע בשעה 



165 

 

וכן פסק גשר החיים )ח"א רכ"ה( לאסור לומר צפרא טבא דבימינו הוא במקום  שאומר שלום.

 שלום.

 

 לחיצת ידיים לאבל תוך ז'

 מותר. –זו"ע )ח"ב עמ' רמ"ט( ובדה"ש )ה'( חדעת ה

אולם אם מושיטים יד לאבל מותר להחזיר לו  ,אסור –דעת הצרור החיים )פ"ח סעיף צ"ב( 

 וללחוץ.

 סעיף ב': 

  תנחומיםתנחומים

  שואלשואל  יוםיום' ' לל  לאחרלאחר  בשלומו.בשלומו.  שואלשואל  ואינוואינו  תנחומיןתנחומין  עמועמו  מדברמדבר  יוםיום' ' לל  בתוךבתוך  ָאֵבלָאֵבל  חבירוחבירו  אתאת  המוצאהמוצא

  לולו  אומראומר  אלאאלא  המתהמת  שםשם  לולו  מזכירמזכיר  שאינושאינו  הצד,הצד,  מןמן  אלאאלא  כדרכוכדרכו  מיןמיןתנחותנחו  עמועמו  מדברמדבר  ואינוואינו  בשלומובשלומו

  לולו  אומראומר  בשוקבשוק  מצאומצאו  תנחומין.תנחומין.  עמועמו  לדברלדבר  לביתולביתו  נכנסנכנס  אינואינו  אחרת,אחרת,  ונשאונשא  אשתואשתו  מתהמתה  "תתנחם"."תתנחם".

' ' גג  שיעברושיעברו  עדעד  תנחומיןתנחומין  עמועמו  מדברמדבר  אחרתאחרת  נשאנשא  לאלא  אםאם  אבלאבל  ראש.ראש.  ובכובדובכובד  רפהרפה  בשפהבשפה  "תתנחם","תתנחם",

  הצד.הצד.  מןמן  עמועמו  מדברמדבר  חדשחדש  בב""יי  לאחרלאחר  חדש,חדש,  בב""יי  כלכל  תנחומיןתנחומין  עמועמו  מדברמדבר  אמואמו  ועלועל  אביואביו  ועלועל  רגלים.רגלים.

 האם נכנסים לנחם את האבל אף בג' ימים הראשונים

 .משום דג' ימים לבכי וקשה לו לקבל תנחומין ,יש מקפידים –דעת גשר החיים )פ"כ ס"ה סק"ה( 

 ומי שלא יוכל לילך אחר ג' יכול להיכנס תוך ג'.

 שנהגו לא להיכנס תוך ג' ימים אינו מנהג ותיקין. והמנהג ,מותר –דעת החזו"ע )ח"ג עמ' ע"א( 

 

 עמו ומדבר, חדש עשר שנים לאחר אבל חבירו את המוצא: מאיר רבי אמרגמ' מו"ק )כא:( 

 עתה( )בוא כלך: לו ואמר רופא מצאו. וחיתה, רגלו שנשברה לאדם דומה? הוא למה, תנחומין

 . יפין שלי שסממנין שתדע כדי, וארפאנה, שוברה שאני, אצלי

שאסורים לשאול בשלום האבל ולכן על או"א מנחמים י"ב חודש  מןז ל ומבואר )שם( דמנחמים כ

 ועל שאר קרובים ל' יום.

 

 על אשתו שמתה:

 בראותה דעתה תחלש שלא, החדשה אשתו מפני כבודלא ינחם אותו בביתו ) :אם נשא אחרת

 לאחר, בשוק חבירו מצאוועוד שלא תשנא אותו(.  הקודמת, אשתו מות על בעלה את מנחמים

 ראש. ובכובד רפה בשפה תנחומין חבירו לו אומר - יום שלשים בתוך אשה שנשא

 

 דעד אז שרוי בצער )שצ"ב ס"ב(. ,מנחם עד ג' רגלים :ואם לא נשא אחרת

 סעיף ג': 

  שבתשבת

  שלוםשלום  נותןנותן  שהאבלשהאבל  םם""הרמבהרמב  וכתבוכתב  שואליםשואלים  בשבתבשבת  אבליםאבלים  בשלוםבשלום  שואליםשואלים  להיותלהיות  שנהגושנהגו  מקוםמקום

  שבפרהסיא. שבפרהסיא.   דבריםדברים  מכללמכלל  שהואשהוא  בשבתבשבת  אדםאדם  לכללכל

  שלאשלא  שנהגושנהגו  במקוםבמקום  בשבתבשבת  ואפילוואפילו  חודשחודש  בב""יי  כלכל  ואמוואמו  אביואביו  עלעל  לאבללאבל  מנותמנות  לשלוחלשלוח  ואסורואסור: : הגההגה

  בשבתבשבת  בשלומובשלומו  לשאוללשאול  שנהגושנהגו  במקוםבמקום  אָבלאָבל( ( אא""לל' ' סיסי  לל""מהרימהרי  תשובתתשובת))  בשבתבשבת  בשלומובשלומו  לשאוללשאול

  שרי.שרי.  זהזה  גםגם

מקום שנהגו להיות שואלים בשלום אבלים בשבת  :ה"ה(ירושלמי )ברכות פ"ב ה"ז מו"ק פ"ג 

 שואלים.
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וכתב הרמב"ם )פ"י ה"א( האבל נותן שלום לכל אדם בשבת מכיון שהוא מכלל דברים 

 שבפרהסיא.

 

 ולמעשה:

 פסק החזו"ע )ח"ב עמ' רמ"ט( מותר לשאול בשלום האבלים בשבת.

ולשאול בשלום האבל  ,ם אחריםאבל יכול לשאול בשלוההפני ברוך )סי' ט"ז סעיף י"ב( פסק ד 

 תלוי במנהג.

רוב המקומות נוהגין להחמיר תוך ל' יום שלא לשאול  –ודעת הגשר החיים )פכ"א ס"ז סק"ד( 

 בשלום האבל בשבת.

 

אין לך ש, ואמו אביו של חדש ב"י כל לאבל מתנות לשלוח אסורוכתב המהרי"ל )סימן ל"א( 

ואף  .ולכן אסור למזוג ]לשלוח מתנות[ לאבל כל י"ב חודש על או"א ,שאלת שלום גדול מזה

 נוהגין שלא לשאול בשלומו. ד"מ )ב'(.ש במקום  ,בשבת

 

 ולענין משלוח מנות בפורים:

צרור החיים )פי"ד סעיף רל"ז( ופני ברוך  ,דעת הבן איש חי )ש"א פר' תצוה הל' פורים סעיף י"ח(

 ת בפורים לאבל כלל.דאין שולחים מנו –)סי' ט"ז סי"ג( 

 מותר לשלוח מנות לאבל הואיל ואין אבלות בפורים. –דעת החזו"ע )ח"ב עמ' רנ"ב( 

ולכו"ע  ,ויכול לשלוח למי ששלח לו ,אמנם אם שלחו לו מותר לו לקבלם –וכתב הבא"ח )שם( 

 הגורמים לשמחה. מאכליםהאבל חייב לשלוח מנות לאחרים אבל לא 

 ל' או י"ב חודש(.תוך מן עם אחרים )ד יכול להזמין אחרים או להז אבל אינו –וכתב הט"ז )א'( 

 

 סימן שפ"ו

 סעיף א': 

  באבלבאבל  הראשהראש  עטיפתעטיפת

  ראשראש  ועלועל  פיופיו  עלעל  קצתוקצתו  ויחזירויחזיר  בסודרבסודר  אואו  בטליתבטלית  ראשוראשו  שיכסהשיכסה  דהיינודהיינו  הראש,הראש,  בעטיפתבעטיפת  חייבחייב  ָאֵבלָאֵבל

לכבודם. לכבודם.   ראשוראשו  מגלהמגלה  אצלואצלו  מנחמיםמנחמים  כשבאיןכשבאין  אבלאבל  היום,היום,  בכלבכל  עטיפהעטיפה  שצריךשצריך  מילימילי  והניוהני  החוטם.החוטם.

  ואיןואין. . פשוטפשוט  המנהגהמנהג  וכןוכן(. (. הה""פפ  מיימונימיימוני  הגהותהגהות))  בעטיפהבעטיפה  אלואלו  במדינותבמדינות  נוהגיןנוהגין  שאיןשאין  אא""ויוי: : הגההגה

  אבותינו.אבותינו.  נהגונהגו  שלאשלא  במהבמה  לשנותלשנות  להחמירלהחמיר

מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל )יחזקאל כ"ד, י"ז(: אבל חייב בעטיפת הראש. גמ' מו"ק )טו.( 

שפמו. מכלל זה שהוציא הכתוב  "ולא תעטה על שפם", שמשמעותו שלא יכסה ראשו עד מקום

נהג זה של אבילות, אתה למד דכולי עלמא כשהם אבלים, מיחייבי מאת יחזקאל הנביא מ

 בעטיפת ראשם. 

 

 והראה נחמן רב והחווה. עטיפה אינה - ישמעאלים כעטיפת שאינה עטיפה וכלועוד שם )כד.( 

רמב"ן עמ'  .ה מן החוטם)למעל  דדיקנא גובי עד, מסביב ראשו כל עוטף: העטיפה היא כיצד

 קפ"ג(. 

 

 "ישיומבואר בירושלמי )פ"ג ה"ה( הטעם שצריך לכסות חוטמו "דלא ליהוו אמרינן פומיה הוא ח

 ]פי' שפיו כואב לו[.

 

 האם נוהגים עטיפת הראש כיום
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 שפחותהחוששים שהעבדים וש זו  ההיום לא נהגו בעטיפ –דעת הרמ"א כתוס' סמ"ג והגהמ"י 

 .כךל יצחקו עהגויים 

 ואין לפטור מפני הצחוק. ,חייבים בעטיפה זו –דעת הב"י 

חייב בעטיפה קצת כמו שנוהגים היום שמושכים הכובע  –דעת הרוקח )סי' שי"ג( ט"ז וש"ך 

 .שבעהלמטה לפני העיניים כל 

 היום לא נהגו בעטיפת הראש. –ולמעשה פסק הילקוט יוסף )סי' כ"ד( 

 

 סימן שפ"ז

 סעיף א': 

  המטההמטה  ייתייתכפכפ  חיובחיוב  גדריגדרי

  יושביושב  אינואינו  היוםהיום  כלכל  אבלאבל  כפויה,כפויה,  מטהמטה  עלעל  יושביושב  ואכילהואכילה  שינהשינה  ובשעתובשעת  המטה,המטה,  בכפייתבכפיית  חייבחייב  אבלאבל

  קרקע.קרקע.  גג""עע  אלאאלא  לישבלישב  רשאיםרשאים  אינםאינם  המנחמיםהמנחמים  וכןוכן  קרקע,קרקע,  גביגבי  עלעל  אלאאלא  כפויהכפויה  מטהמטה  עלעל  אפילואפילו

נאמר בספר בראשית "בצלם אלהים  :דתני בר קפרא .אבל חייב בכפיית המטה :גמ' מו"ק )טו.(

 - ונותיהםובעאולם, ובבני האדם.  דמות דיוקני נתתי בהן,אמר הקב"ה: עשה את האדם". 

כי במות האדם משתנית ומתהפכת דמות דיוקנו לדמות אחרת. וכדברי הכתוב "כי  הפכתיה!

מטותיהן  כפוקללת אלהים תלוי", שדמות דיוקנו של האדם, משתנית לרעה לאחר מותו. ולכן, 

  עליה.

 דטעם כפיית המטה אינה כדי שיצטער אלא משום דמות דיוקני וכו'. ראמבואר מהגמ

וכן מבואר בגמ'  .ו' ולא כפה מיטתו לא יצא י"חדישן ע"ג קרקע וכש"ז אם ציער עצמו בזה פול 

 מו"ק )כא.( ישן ע"ג מיטה ע"ג כסא... גדולה מכולן אמרו אפילו ע"ג קרקע לא יצא י"ח.

 

 :ם שחייבו לכפות דווקא המיטהוהטע

 היא סמל מנוחת האדם. מפני שהיאא. 

 ב. כדי שיתעורר בלילה ויזכר שהוא אבל.

 

 מי שישן ע"ג קרקע וכפה מיטתו האם יצא י"ח.

 יצא י"ח. –דעת הרמב"ן ראב"ד ורא"ש 

ן חייב לישון ע"ג המיטה הכפויה )דברייתא דישמשום ש  ,לא יצא י"ח –דעת הרמב"ם )פ"ה הי"ח( 

 ע"ג קרקע דלא יצא י"ח מיירי אף שכפה מיטתו(.

 ראשון.הולגבי ישיבה כתב הרמב"ם )שם( דחייב לישב ע"ג המיטה הכפויה ביום 

דהלכה  ,ועוד חת,רא"ש שהם בדעה אהראב"ד והכדעת הרמב"ן  ,הלכה דיצא י"חל ומסקנת הב"י 

 כמיקל באבל.

 

 בענין ישיבה ע"ג הקרקע

דכתיב  ,מנין לאבל שאינו רשאי לישב ע"ג המיטה אלא ע"ג הארץ :טור: א"ר יהודה אמר רב

 רעיו של איוב[ וישבו אתו לארץ )איוב ב', ג'(.ב]

 .דכתיב וישבו אתו לארץ ,מנין למנחמין שאין רשאים לישב ע"ג המיטה :וא"ר יהודה אמר שמואל

כול לקום ולילך אולם במשך היום אם ירצה י ,בשעת שינה ואכילה או כשיש מנחמין אצלו הז ל וכ

 הנה והנה. ש"ך )א'( ט"ז )א'(.

 

 יוםכאולם המנהג 
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ש"ך )א'( ט"ז  .והוא מוחל ,דזהו משום כבוד האבל ,מקילים שישבו ע"ג ספסלהמנחמים: לגבי 

 )א'( דרישה )א'(.

 . דרישה )א'(וגם היום נוהגים לישב ע"ג קרקע בשעת אכילה או כשהמנחמים אצלהאבל: לגבי 

 חייב לישון כל ז' ע"ג קרקע. –הדרישה )א'( וש"ך )א'(  דעתשינה: ולגבי 

 ניתן להקל בשינה ע"ג המיטה. –דעת הברכי יוסף 

 

 כתב הטור:

 .כופה כל המיטות שיש לו בביתש "ק )כז.( ומבואר בגמ' מ

 .םא. האם חייב לכפות המיטות של האכסנאי

 אם ישנים שם א"צ לכפותם.

 א"צ לכפותם. –דעת הראב"ד ורא"ש  – םאם אין אכסנאי

 וכשבאין לבית זוקפן )עד שילכו(. ,צריך לכפותם –דעת הרמב"ן )עמ' קפ"ד( 

 

 :שיש לו הרבה מיטות חדב. בא

 כופה רק מה שמשתמש. ,ואם לאו .כופה את כולן חת,אל אם משתמש קצת בכ

 

 אחר. ולא משנה אם זה בבית המת או במקום ,ג. צריכים לכפות היכן שישנים

 

 :ד. הדר עם חבירו באכסניא

נהג ירוצה ש שאינו ודיכול לומר ל ,לא יכפה ,ואם לאו ,כופה ]האבל[ מיטתו ,אם לבו גס בו

 באבלות אצלו.

 

 שלא יחשבו שהוא מכשף. ,לא יכפה מיטתו –ה. הדר בפונדק 

 

 :ו. מיטות שא"צ לכפותם

 א. מיטה המיוחדת לכלים

 על צידה ודיו. זוקפה –ה יוצאים יב. מיטה שנקליט

 מתיר את הרצועות ונופל לארץ. –ג. מיטה שקושרין אותה ברצועות עור 

 

 סעיף ב': 

  המטה כיוםהמטה כיום  בכפייתבכפיית  המנהגהמנהג

  המטותהמטות  שאיןשאין  ועודועוד  מכשפות.מכשפות.  שהואשהוא  כוכביםכוכבים  העובדיהעובדי  שיאמרושיאמרו  מפנימפני  המטההמטה  בכפייתבכפיית  נהגונהגו  לאלא  עכשיועכשיו

  כפייה.כפייה.  בהםבהם  ניכרניכר  שיהאשיהא  כדיכדי  שלהןשלהן  כמטותכמטות  עשויותעשויות  שלנושלנו

 :והטעם .נהגו בכפיית המיטהא. בימינו לא 

 א. שלא יאמרו שהוא מכשף. ירושלמי )מו"ק פ"ג סוף ה"ה(.

 ב. במיטות שלנו אין כפיית המיטה ניכרת.

 ג. בימיהם כפו את המיטה דאז היה עיקר ישיבתם עליהם משא"כ בימינו.

 

 :האם נוהגים לכפות הכרים וכסתותב. 

פני כ"כ ב. והמטה לכפיית זכר וכסתות כרים להפוך נהגו(: סט) ש"ריב:(, רלג ב כח) ירוחם' ר

 .ברוך )סימן י"ז ס"ב(

 

 :האם מותר לאבל לישב ע"ג כר או כסא סמוך לארץג. 
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 האבל יושב ע"ג קרקע ממש אא"כ הוא חולה או זקן. –דעת הש"ך )א'( 

 והראיה דכתיב אצל רעיו של איוב "וישבו אתו ,מותר לאבל לישב ע"ג כר –דעת ערוה"ש )ג'( 

 סמוך לארץ. ירושלמי. ",לארץ"לארץ" לא בארץ אלא 

ממש  על פי הקבלה אין לישב ע"ג קרקעכי  ,חייב לישב ע"ג כר –דעת החזו"ע )ח"ב עמ' רנ"ח( 

 .אלא צריך להפסיק ביניהם

 יושבים ע"ג כסאות כמו כולם. ל אזכרת השבעה,הכ"נ בלייוכשבאים האבלים לב

 

יש מהדרין עד טפח )כף החיים סימן תקנ"ב סק"מ( ויש  :(על כסא )לנוהגים לשבת גובה הכסא

 נוהגים עד ג' טפחים )ספר המנהגים(.

 

 בת:ש ב ערד. 

 ם מנעלים.יכמה שעות לפני הלילה קמים ונועל –דעת הערוה"ש )ג'( 

 קם )מישיבה ע"ג הקרקע( סמוך לחשיכה. –דעת הילקוט יוסף )סי' ל"ד ס"א( 

, ערב יום הכפורים של מפסקת בסעודה כסא על לישב התיר יוסף דברי ת"בשו(: א"סק) ש"פת

 .א"כמג ודלא

 ך"כהש ודלא, מיטה על לישון מותר שכיום כתב( קנ ב,) מאירות פנים ת"בשו(: ב"סק) ש"פת

 ז."והט

 

 

 סימן שפ"ח

 סעיף א':

  איסור הנחת תפיליןאיסור הנחת תפילין

  ..להניחםלהניחם  מותרמותר  שנישני  ביוםביום  החמההחמה  שהנץשהנץ  ואחרואחר, , ראשוןראשון  ביוםביום  תפיליןתפילין  להניחלהניח  אסוראסור  ָאֵבלָאֵבל

אבל אסור להניח תפילין מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל )יחזקאל כ"ד, י"ז( "פארך  :גמ' מו"ק )טו.(

 מכלל דכו"ע אסור. התפילין( זה אדם שבראש" פאר")ו ,חבוש עליך"

 

 עיקר שימים אלו הם )לפי ג' ימים הראשונים אסור בתפילין ,אבל :ואיתא בגמ' )מו"ק כא.( ת"ר

  האבלות(,

 לנחמו חדשות פנים באו אם ואפילו .תפילין מניח - בכלל השלישי היום וגם, ואילך שלישי ומהיום

 המנחמים יאמרו שמא לחשוש לו ואין. מפניהם שעליו התפילין את חולץ אינו, השלישי ביום

 שהוא כשם] הראשונים בימים גם תפילין הניח שהוא תפילין לבוש עתה אותו שרואים החדשים

דברי רבי  .בכי אבל משה" )דברים ל"ד, ח'(ימי דכתיב "ויתמו  ,[, והטעםהשלישי ביום עתה מניחם

 אליעזר.

 מותר - בכלל השני והיום, השני ומיוםשני ימים הראשונים אסור בתפילין.  :רבי יהושע אומר

כיום דכתיב "ואחריתה  ,והטעם חולץ. – השני ביום לנחמו חדשות פנים באו ואם. תפילין להניח

 י'(.מר" )עמוס ח', 

 

 ,מניח ביום שניו, הראשון ביום להניח אסורהמקרים(  שני)לקולא ב ולהלכה פסק מרן השו"ע

 ואם באו פנים חדשות אינו חולצן.

 

  :מתי מניח תפילין ביום שני לאבלותב. 

 לאחר הנץ החמה )דמקצת היום ככולו(. –שו"ע )כאן( הדעת הרא"ש )סי' ל"ז( ו
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 צלו. רמב"ן )עמ' קפ"ז(.משיעמדו המנחמים מא –דעת הראב"ד 

 אף קודם הנץ החמה. –דעת הרמב"ם )פ"ד ה"ט( והשו"ע )באו"ח סי' ל"ח ס"ה( 

 

כתבו ש כן משמע מהרמב"ן והשו"ע ש  ,דינו כיום ראשון ואסור בתפיליןיום שמועה קרובה ג. 

ואם שמע שמועה רחוקה והיה לבוש תפילין א"צ לחולצן, משמע דבקרובה  :)בסימן ת"ב ס"ב(

 חולצן. ט"ז )א'( ש"ך )א'(.

 

 :מי שהתפלל ערבית בעוד יום ושמע שמת לו מת האם מניח תפילין למחרתד. 

, הבא מהיום רק אבלות שמונה) יום מבעוד ערבית שהתפלל אחר שמע אם(: ב"סק) ש"פת

 ובספר, למחר מיד תפילין שיניח תב' בסי ז"מהט ודייק הסתפק רבה האליה(, שעה' סי כדלעיל

 .אותן ויכסה ברכה בלי שיניח וכתב ראייתו דחה ירושלים חומות

 

  :האם האבל מניח תפילין ,יום קבורה שאינו יום המיתהה. 

דעת הדגמ"ר ברכי יוסף חי' רע"א פת"ש בשם משנת חכמים. בן איש חי )שנה א' פר' חיי שרה 

 אסור להניח תפילין באותו יום. –החיים )סי' ל"ח ס"ק ט"ז( ומשנ"ב )סי' ל"ח ס"ק ט"ז(  סי"ב( כף

מותר להניח תפילין וכן פסק החיים וחסד )פי"ב סעיף ד'( והוסיף דיניח בצינעה  –דעת מהריט"ץ 

 בלא ברכה.

 

אחר הרגל[ האם מניח תפילין ביום  שבעהו. מי ששמע שמת לו מת ברגל ]שמתחיל למנות 

 :שון שאחר הרגלרא 

 הואיל ואין כבר מרירות כ"כ. ,מותר להניח תפילין –דעת הברכי יוסף 

 דדמי לשמועה קרובה. ,אסור –דעת שיירי כנסת הגדולה )סי' שפ"ח( 

 

  :ז. אם נפטר בשבת ונקבר במוצ"ש האם מניח תפילין ביום ראשון

 אסור להניח. –דעת החזו"ע )ח"ב עמ' רע"ג( 

י"א דמניח בצינעה וחולצן  –( 4אביגדור נבנצל )מעולם ועד עולם פי"ח הערה הגאון רבי דעת 

 מיד.

 

  :. הנוהג בתפילין דר"ת מהו להניחם בימי אבלו )לא ביום ראשון(ח

 וכן פסק הבא"ח )שם(. ם,להניחשצריך דעת הרש"ש 

 דעת החיד"א לא להניח )ברכי יוסף כאן ביו"ד(.

 

 ראשון. דרכי משה )א'(.. האבל לובש ציצית אף ביום ט

 

מניח תפילין ביום ראשון  –. מי שלא נהג באבלות תוך ז' דצריך להשלים את האבלות כל ל' י

 של השלמתו. בדה"ש )ה'(.

 סעיף ב': 

  הדעתהדעת  יישוביישוב

  הספדהספד  בשעתבשעת  ֲאָבלֲאָבל  מהם,מהם,  דעתודעתו  יסיחיסיח  שלאשלא  לתפיליןלתפילין  לבולבו  לכווןלכוון  דעתיהדעתיה  ליתוביליתובי  לָאֵבללָאֵבל  ליהליה  מיבעימיבעי

  ..להולהו  מנחמנח  לאלא  ובכיובכי

תפילין בכל שעה ]שלא יסיח דעתו בא )ז:( דאמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש גמ' יומ

 מהם[ ק"ו מציץ דכתיב ביה "על מצחו תמיד" ותפילין יש לו יותר אזכרות מציץ.

 הרמב"ן )עמ' קפ"ח( למד דאם האבל לא מיושב בדעתו לא יניח תפילין.
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אבל היום לא שייך  ,כל היום בתפיליןוכתב ערוה"ש )א'( דדברי הרמב"ן הם דווקא בזמנם שהיו 

 דין זה. 

וכתב החיים וחסד )פי"ב ס"ט( דאם האבל לא מיושב בדעתו מגודל צערו נחלקו הפוסקים אם 

 ישב דעתו לפחות לקרות ק"ש.ימותר לו להניח ונכון שיתאמץ ל

 

 סימן שפ"ט

 סעיף א': 

  עד מתי אבל אסור בכיבוסעד מתי אבל אסור בכיבוס

  שאסורשאסור  וכשםוכשם. . מותרמותר  שבעהשבעה  ולאחרולאחר. . לבדלבד  במיםבמים  אפילואפילו  ימיםימים  שבעהשבעה  כלכל  כסותוכסותו  לכבסלכבס  אסוראסור  אבלאבל

  אא""ריבריב  איסור. כדעתאיסור. כדעת  בובו  נהגונהגו  והעולםוהעולם  שרישרי' ' זז  ואחרואחר. ). )לכןלכן  קודםקודם  המכובסיםהמכובסים  ללבושללבוש  אסוראסור  כךכך  לכבסלכבס

  קק""סמסמ  בשםבשם  טורטור))  עיקרעיקר  והמנהגוהמנהג  האבל.האבל.  לובשםלובשם  ככ""ואחואח  תחלהתחלה  לובשםלובשם  אחראחר  שאדםשאדם  ונוהגיןונוהגין  ..((וסיעתווסיעתו

  שעהשעה  רקרק  אחראחר  אדםאדם  לבשולבשו  ואםואם  שבעה.שבעה.  לאחרלאחר  אלואלו  במדינותבמדינות  נוהגיןנוהגין  וכןוכן  ..((בובו  וכלוכל  אא""הה  המרדכיהמרדכי  ככ""וכוכ

  מטהמטה  שלשל  והמצעותוהמצעות  הסדיניםהסדינים  וגםוגם. . חדשיםחדשים  ללבושללבוש  שאסורשאסור  לומרלומר  צצ"". וא. וא((קק""וסמוסמ  בובו  בכך. כלבכך. כל  דידי  אחתאחת

  אותןאותן  כלכל  וכןוכן  במועד,במועד,  לכבסןלכבסן  שמותרשמותר  אף על פיאף על פי  הידיםהידים  מטפחותמטפחות  וכןוכן  המכובסין,המכובסין,  ולהציעולהציע  לכבסןלכבסן  אסוראסור

  לולו  שהתירושהתירו  והמנודהוהמנודה  האסוריםהאסורים  ומביתומבית  השביההשביה  מביתמבית  היוצאהיוצא  כגוןכגון  במועדבמועד  לכבסלכבס  שמותרשמותר  ששנינוששנינו

  אסוריםאסורים  לגלחלגלח  פנאיפנאי  לולו  היההיה  ולאולא  להרויחלהרויח  שהלךשהלך  היםהים  ממדינתממדינת  והבאוהבא  והותרוהותר  לחכםלחכם  והנשאלוהנשאל  חכמיםחכמים

  אלאאלא  לכבסלכבס  אסוראסור  האבלות,האבלות,  לתוךלתוך  מידמיד  ונכנסונכנס  האבלותהאבלות  קודםקודם  מהםמהם  אחדאחד  אירעואירעו  שאםשאם  אבלו,אבלו,  בימיבימי

  וחול.וחול.  בנתרבנתר  אףאף  לכבסלכבס  מותרמותר  אזאז  זה,זה,  אחראחר  זהזה  אבלותאבלות  שנישני  מידמיד  ותכפוהוותכפוהו  מהםמהם  אחדאחד  אירעואירעו  כןכן  אםאם

  מכבסמכבס  זהזה  אחראחר  זהזה  אביליואביליו  שתכפוהושתכפוהו  ואחרואחר  ביתו.ביתו.  בתוךבתוך  בצינעאבצינעא  שיעשנושיעשנו  ובלבדובלבד  שבעה.שבעה.  תוךתוך  ואפילוואפילו

  ואהל.ואהל.  בנתרבנתר  לאלא  אבלאבל  במיםבמים

 . בתכבוסת אסור - אבל :גמ' מו"ק )טו.(

. חכמה אשה משם ויקח, תקועה יואב וישלח: "(י"ד, ב') ב שמואל בספר דכתיב מהא זאת ולמדנו

 רבים ימים זה אשר כאשה והיית. שמן תסוכי ואל, אבל בגדי נא ולבשי, נא התאבלי: אליה ויאמר

 ". מת על מתאבלת

 ולובש, בגדיו את מכבס שאינו, והיינו, אבל שהוא בהם ניכר שהוא בגדים לובש שהאבל ומשמע

  .בגמ' תענית )יג:( ומו"ק )יז:(הוא . וכן בטינופם אותם

 

אף בנתר וחול )חומרי כביסה,  לכבס ואחר כך מותר ,רק ז' ימי אבלות אסור – דעת הרמב"ן וטור

 פני ברוך סי' י"ח ס"ט(.

 :יהםראיותו

 מו"ק טו.בגמרא אבל אסור בתכבוסת כל ז'. וכן  את אומרת,א. גמ' תענית )יג:( אר"ח ז

וכן  .חוי וגיהוץ. משמע דכיבוס אינו בגזירת ל' ומותר אחר ז'יא – 32ב. ירושלמי )פ"ג ה"ה( גזירת 

 )כז:( ויבמות )מג.(במו"ק 

ד'( ומשמע בתוספתא מו"ק )פ"ב ה"ב( דאסור כל אדם -ומה שמבואר במס' שמחות )פ"ז ה"ג

 לכבס תוך ל' הכוונה לגיהוץ.

 ובנתר וחול אסור כל ל'. ,במים אסור כל ז' – דעת הריב"א

 ומהראיות דלעיל דמשמע דמותר לכבס אחר ז' היינו במים.

 ום לתכבוסת..."ובגמ' מו"ק )טו.( גרסינן "ל' י

גמ' יבמות )שם( דמותר כיבוס תוך ל' היינו דווקא מי שיצא בומה דמשמע בירושלמי )שם( ו

 משביה וכו'.

 :יוראיותו

 יום. 32ולא יכבס עד שישלמו  :מס' שמחות )שם(אמרו בא. 



172 

 

 .ע"כ .ימי האבל 32מותר לכבס בתוך  ,כל אלו שאמרו מכבסין במועד :תוספתא )שם(איתא בב. 

 דאחרים אסורים תוך ל'. ומשמע

 

 דהלכה כמיקל באבל. ,ועוד .הוא הדריב"א יחידא ,ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ן והטור

 לאחר שילבשנו תחילנה. ש ליתן הבגדאולם הרמ"א חשש לריב"א ולכן י

 מכובס במים לבד מותר מיד אף אחר ז' לכו"ע. ב"ח )סס"ק א'(.אם אולם 

 

 בגד מכובס.האם בתוך ז' מותר ללבוש 

 דחוץ מאיסור מלאכת כיבוס יש איסור לבישה. ,אסור –דעת הרמב"ן והתוס' 

 דאיסור כיבוס הוא מצד איסור מלאכה והיכא דלא עביד מלאכה מותר. ,מותר –שמע מרש"י מ

 .פותתוסהולהלכה פסק מרן השו"ע כהרמב"ן ו

 והרמ"א כתב שהעולם נהגו בו איסור )כהריב"א הנ"ל(.

 אם ומים באפר שכובס בגד בשבת ללבוש מותר אבליו תכפוהו אם: מאירות פנים בשם ש"פת

 .אחת שעה ללובשו לאחר נתן

( ערבוביא או לכלוך כגון) לצורך אך, לתענוג במחליף דווקא שהאיסור: תודה לחמי והביא בשם

 ונחלקו האחרונים אם צריך שאחר ילבשנו תחילה. לרחיצה. דדמי, בגדיו להחליף מותר

 

אסור לכבס וכן להציע  –)ס' נ"ג( וברמב"ן )עמ' קפ"ט( בשם הראב"ד וחכמי הצרפתים הרא"ש 

 המיטה במצעים מכובסים.

אא"כ הוא לכבוד שבת  ,ט"ז א'( המכובסות אסור להשתמש בהם ,ומטפחות )הידיים והשולחן

 )ט"ז או"ח סי' תקנ"א סק"ד(.

 

 בימי האבל. אסור לכבס –א. היוצא מבית השביה וכו' ונכנס מיד לאבלות 

של השני אפילו בנתר וחול  שבעהמותר לכבס תוך  –ב. היוצא מבית השביה וכו' ותכפוהו אבליו 

 ובלבד שיעשנו בצינעא בתוך ביתו.

 מותר לכבס תוך ז' של השני רק במים.  –ג. מי שתכפוהו אבליו זא"ז 

בד שאחר ילבשם אולם לכבוד שבת מותר ללבוש בגד מכובס באפר ומים אף תוך ז' של השני ובל 

 (.כנז"לתחילה )פת"ש 

 

 סעיף ב': 

  כביסה בבגדי קטנים.כביסה בבגדי קטנים.

  אביהם.אביהם.  שמתשמת  קטניםקטנים  בגדיבגדי  לכבסלכבס  מותרמותר

 ר הקטנים שמת אביהם או לכבס בגדיהם.ֵפ מותר לגדולים לַס  –מהר"ם מרוטנבורג דעת 

 

 :האם גם האבל מותר לכבס בגדי קטנים שמת אביהם

 מותר. –דעת החזו"ע )ח"ב עמ' רפ"ד )ה( 

 אסור. –דעת הפני ברוך )סי"ח ס"ה הערה י"א( 
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 סעיף ג': 

  בשםבשםוובגדים שאסור לאבל ללבגדים שאסור לאבל לל

  לעצורלעצור  כליכלי  פירוש,פירוש,))  המכבשהמכבש  מתחתמתחת  יוצאיםיוצאים  וישניםוישנים  צבועיםצבועים  חדשיםחדשים  כליםכלים  שבעהשבעה  תוךתוך  ללבושללבוש  אסוראסור

  מותרמותר  ככ""אחאח  אבלאבל  הראשוניםהראשונים  שבועותשבועות  ארבעארבע  תוךתוך  שבתשבת  בגדיבגדי  ללבושללבוש  דאסורדאסור  אא""יי: : . הגה. הגה((הבגדיםהבגדים  בובו

  בב""יי  כלכל  איסוראיסור  נהגונהגו  אבלאבל( ( םם""מוהרמוהר  בשםבשם  בובו  כלכל))  חדשיםחדשים  בגדיםבגדים  לעשותלעשות  וכןוכן  ואמוואמו  אביואביו  עלעל  אפילואפילו

  חודש.חודש.

 מס' שמחות )פ"ז( ל' יום לגיהוץ... אלו הן כלים מגוהצין היוצא מתחת המכבש... ע"כ.

 כלים ואחד, חדשים בגדים כלים אחד. לגיהוץ אבלות של יום שלשים כל: רבנן תנוגמ' מו"ק )כג.( 

   כחדשים. שהם לפי, המכבש מתוך עתה היוצאין ישנים בגדים

   בלבד )מגוהצים( חדשים כלים לבישת אלא אסרו לא: אומר רבי

 רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: לא אסרו אלא כלים חדשים לבנים בלבד. 

אביי נפיק בגרדא דסרבלא, בבגד לבן ישן מגוהץ, שאינו חדש, משום שסבר כרבי, שלא אסרו 

 , ולא אסרו מגוהצים ישנים לבנים. אלא בגדים חדשים

 משום[, לבן בצבע היה שלא] אדום ( חדששבא מרומי) רומיתא )חלוק( בחימוצתא נפיק רבא

 .בלבד מגוהצים לבנים בגדים אלא אסרו שלא, שמעון ברבי אלעזר כרבי שסבר

 

והלכה הלכה כר"א ב"ר שמעון )דהא רבא נהג כמותו  –וכתב הטור על פי הרמב"ן )עמ' ק"צ( 

כלפי אביי. ב"י( ולכן אחר ז' יש איסור לבישה רק בקיום ג' תנאים: א. לבן. ב. חדש. ג.  תוכמו

 מגוהץ )וסימנך לח"ם(.

 

 אבל תוך ז' ר"א ב"ר שמעון מודה דאסור בכולם. ,דווקא אחר ז' הז ל וכתב הרמב"ן דכ

 

 :בענין בגדי שבת

 ובגדים שבת בגדי ללבוש אסור: א"י בשם א"רממרוטנבורג,  מאיר רבנו בשם:( פו קיד) בו כל

 ו"סק מ"ובדרכ. )חדש ב"י כל איסור שנהגו אלא מותר מכן ולאחר, שבועות ארבעה בתוך חדשים

 ל"מהרי בשם שהביא אלא, בעלמא מנהג והוי' ל תוך אפילו מדינא איסור שאין שמסתבר כתב

 .(גיהוץ משום' ל כל איסור שיש

 שבת תוך ד' שבועות הראשונים.אסור ללבוש בגדי  –פסק הרמ"א ו

 

 בגדים חדשים

 ואף לבן חדש ומגוהץ. ,אחר ז' מותר –דעת השו"ע 

 אסור ללובשם עד ד' שבועות ונהגו י"ב חודש על או"א.  –דעת הרמ"א 

 שבת בבגדי שבת באותה נ"לביהכ לילך' ל בתוך אבלה יולדת לאשה התיר מאירות פנים ת"בשו

 י"ובשבו. שבת באותה הולכת שיולדת נהוג היה בהם ט"יו בבגדי לא אך, מקומה לשנות ולא

שהשמחה " שאומריםשהרי י"א , אף תוך ז' שבת, בבגדי האם שתלך הבן בפדיון כעין זה התיר

 .ט"יו תלך בבגדי לא אך בפדיון הבן. "במעונו

וכן מי שמתה אחותו ורוצה שהדבר לא יוודע לאחיו מותר לו תוך ל' ללבוש בגדי שבת )פת"ש 

 ' ת"ב סק"א(סי
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 סעיף ד': 

  כבס להניחכבס להניחל ל 

  בידביד  בקבולתבקבולת  כסותוכסותו  היתההיתה  ואםואם  אחרים.אחרים.  יי""עע  ביןבין  עצמועצמו  יי""עע  ביןבין  ולהניח,ולהניח,  לכבסלכבס  שבעהשבעה  תוךתוך  אסוראסור

  בקבולת.בקבולת.  אחריםאחרים  שבידשביד  בתלושבתלוש  מלאכתומלאכתו  שארשאר  כמוכמו  כדרכו,כדרכו,  אותואותו  מכבסמכבס  אחרים,אחרים,

, מלאכה משום, אחרים י"ע בין עצמו י"ע בין להניח לכבס אסור -' ז תוך: ע"טוש(, קצ) ן"רמבא. 

 את קיבלו אם התלוש בדבר קיבולת כדין כדרכו מכבסה אחרים ביד בקבולת כסותו היתה ואם

 (.יח סעיף שפ' סי לעיל) אבלו ימי לפני המלאכה

 אלא שלנו גיהוץ ואפילו עצמו לאבל להתיר היה נראה(: תמד אבלות) ז"או בשם( לז) א"הגה

 .היתר שנוהגים ראיתי שלא

 .לכבס אסור, במלאכה ומותר יאכל מה לו שאין עני שגם נראה(: ד"סק) מ"דרכ

 

 להניח. נתמל ב. אחר ז' מותר לגהץ אפילו ע"י עצמו ע

 סעיף ה': 

  גיהוץגיהוץ  איסוראיסור

  שיהאשיהא  והואוהוא  מגוהץ,מגוהץ,  בגדבגד( ( ירוחםירוחם  רבינורבינו  בשםבשם  יי""בב( )( )תחתיותחתיו  להציעלהציע  אואו))  ללבושללבוש  אסוראסור  יוםיום  שלשיםשלשים  כלכל

  ויגערוויגערו  שלשיםשלשים  אחראחר  הרגלהרגל  שיגיעשיגיע  עדעד  אסוראסור  אמואמו  ועלועל  אביואביו  ועלועל  פשתן.פשתן.  שלשל  הואהוא  ואפילוואפילו  וחדשוחדש  לבןלבן

  חביריו.חביריו.  בובו

 .ס"גלעיל בגד מגוהץ עד מתי אסור ללובשו ביארנו 

 

 לח"ם )לבן חדש מגוהץ( הוא דווקא שנכבש תחת מכבש או לא. בגד האם איסור לבישת

 לאחר במכבש העבירוהו אם דווקא אסור וחדש לבן בגד אפילו(: ש"וברא ן"ברמב מובא) ד"ראב

 יוצאין מתחת המכבש..."." איתאאבל לולי זה מותר. והראיה ממס' שמחות )שם( ד הגיהוץ,

 

 בבגדים במכבש צורך ואין, נכון אינו: ע"השו סתימת, י"ב(, ד ו) ם"רמב(, נג) ש"רא(, קצא) ן"רמב

אסור ללבוש בגד לח"ם אף שלא נכבש ומה שמבואר במס' שמחות )פ"ז( "יוצאין ולכן . חדשים

 היינו לת"ק.מתחת המכבש" 

 

 .רא"שהרמב"ם והק מרן השו"ע כדעת הרמב"ן סולהלכה פ

  בגדי פשתןבגדי פשתן

 .(באב תשעה לגבי. )גיהוץ משום בהם אין פשתן כלי:(: כט) תענית

 .וללובשם פשתן כלי לגהץ מותר(: ד ו) ם"רמב

 מיירי שם' והגמ, מגוהצים פשתן בגדי ללבוש אסור: ד"הראב בשם( נג) ש"רא(, קצב) ן"רמב

 .באבלות ולא ב"בת ששייך הגיהוץ פעולת על באיסור

 ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ן.

 

 איסור לבישת בגד מגוהץ על או"א

, יום' ל(: ד ו) ם"וכ"כ הרמב '.ל אחר מותר א"או על דאף משמע. לגיהוץ יום' ל כל.( כג) ק"מו בבלי

 . קרובים כשאר

 .חדש ב"י עדאסור בגיהוץ  ובאמו באביומו"ק )פ"ג ה"ח(:  ירושלמי
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 חבריו בו ויגערו' ל לאחר הרגל שיגיע עד: ע"שו(, נג) ש"רא(, קצב) ן"רמבשמחות )פ"ט ה"י(, 

 .פסק מרן השו"עוכן . ברגל מגוהצים בגדים שילבש

 כי רגל ונקט, רגל בלי גם' ל אחר מועילה גערה(: קכה א) מאהבה תשובה בשם( ד"סק) ש"פת

 .בהווה דיבר

 

 סעיף ו': 

  מהו גיהוץמהו גיהוץ

  ובורית.ובורית.  בנתרבנתר  אואו  ואפרואפר  במיםבמים  כיבוסכיבוס  דהיינודהיינו  אא""ויוי  ערבערב  בלשוןבלשון  לל""צקצק  אא""יי  גיהוץגיהוץ

ן בגיהוץ הוא עבורי חמרתא אמנא )כלומר החלקת הבגד בא :רבינו האי גאון )רמב"ן עמ' ק"צ(

 כגון במגהץ של ימינו(. ,לאחר הכיבוס דהיינו יישור הבגד

 או בנתר ובורית.וי"א גיהוץ הוא כיבוס במים ואפר 

 סעיף ז': 

  להניחלהניחגיהוץ גיהוץ 

  ללבוש.ללבוש.  אלאאלא  לגיהוץלגיהוץ  יוםיום  שלשיםשלשים  אמרואמרו  לאלא  לאחריםלאחרים  ביןבין  לעצמולעצמו  ביןבין  לגהץלגהץ  מותרמותר  שבעהשבעה  אחראחר

מותר לאבל לגהץ בין לעצמו ]ע"מ להניח[ בין לאחרים דהרי אחר ז' מותר אחר שבעה  –רמב"ן 

 במלאכה.

 טעמים: שניומה שאסרו בכגון זה בת"ב היינו מ

 שוה בכל אדם ואסור משום חשד א"נ משום תקלול.א. איסורו 

 דהוי אבלות דרבים. ,ב. בשבוע שחל בו ת"ב החמירו

 סעיף ח': 

  איסור גיהוץ בזמננואיסור גיהוץ בזמננו

  שלהם.שלהם.  ככיבוסככיבוס  שלנושלנו  גיהוץגיהוץ  אמרואמרו  שהרישהרי  גיהוץגיהוץ  איסוראיסור  ליכאליכא  דהאידנאדהאידנא  שאומרשאומר  מימי  ישיש

א"כ גיהוץ שלנו )של בני בבל( דהוי  ,גמ' תענית )כט:( כתובות )י:( גיהוץ שלנו ככיבוס שלהם

 ככיבוס שלהם מותר אחר ז'.

 מ"מ פי שרבא שהיה בבבל החמיר כר"ש ב"ר אלעזר בגיהוץאף על ולהלכה פסק מרן השו"ע ד

 נקטינן להקל ומותר גיהוץ אחר ז'.

חזו"ע )ח"ב עמ' ש"ג( מותר אחר ז' לכבס ולגהץ )דגיהוץ שלנו ככיבוס כתב ב –זמנינו בולמעשה 

 הם(.של 

והדברי סופרים )ס"ה( כתב דבין כיבוס ובין גיהוץ אסור אחר ז' דודאי היום הכיבוס והגיהוץ הם 

 הרבה יותר טובים מבזמנם.
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 סימן ש"צ

 סעיף א': 

  איסור גילוח ותספורתאיסור גילוח ותספורת

  ביתבית  שלשל  ואפילוואפילו  שבו,שבו,  שערשער  כלכל  ואחדואחד  זקנוזקנו  שערשער  ואחדואחד  ראשוראשו  שערשער  אחדאחד  שערו,שערו,  לגלחלגלח  אסוראסור  אבלאבל

  אחראחר  אסור,אסור,' ' זז  תוךתוך  האכילההאכילה  אתאת  שמעכבשמעכב  ומהצדדים כלומהצדדים כל  השפההשפה  שלשל  ושערושער  יום,יום,' ' לל  כלכל  הסתריםהסתרים

  מותר.מותר.  שבעהשבעה

 ושיער ראשו שער אחד ,אסור בנטילת שיער ,תניא במס' שמחות )פ"ז הי"א( לתספורת כיצד

 .יום' ל כל, הסתרים בית של אפילו שבו שיער וכל זקנו

 .שלושיםמכאן משמע דאסור לגלח שפם המעכב האכילה כל 

 

 אבלם( )בימי להתיר ממנו וביקשו מו"ק )יח.( אר"י א"ר זוג בא מחמתן לפני רבי.אמנם בגמ' 

[, השפם] השפה לגילוח היתר ממנו ביקשו אף: אמר להם. ושמואל והתיר - צפרנים נטילת

 אחת מזוית השפה את אבלו בימי לגלח מותר: דרב משמיה ספרא אביטול אמר. להם והתיר

 ומביאות, והשתיה האכילה את מעכבות השפם שערותו היות, שכנגדה לזוית עד הפה של

 ולא, לגלח התיר בלבד והשתיה האכילה את המעכבת ודווקא בשפה: אמי רבי אמר. למיאוס

   השפה. כל את

תני ברגל מותר ובאבל אסור ד שפם ונטילת צפרניים אית  אמרו: ובירושלמי מו"ק )פ"ג סוף ה"א(

 .]ולכו"ע[ באבל הלכה כמיקל א"ר ירמיה ובלבד שנוטותתני באבל מותר וברגל אסור... ד ואית 

 אלו משמע דמותר לגלח שפם המעכב את האכילה.מתוך שני המקורות ה

 ,אסור לגלח כל ל' יום אפילו שפם המעכב את האכילה –ראב"ד הא. דעת הרמב"ם )פ"ו ה"ג( ו

ולא  חוה"מלגבי והראיה ממס' שמחות הנ"ל ומה דמוכח מהגמ' מו"ק )שם( דמותר היינו דווקא 

 .מיירי באבל

 

 ולאחר ז' מותר. ,תוך ז' אסור ,לגלח שפם המעכב את האכילה –ב. דעת הרי"ץ גיאת ובה"ג 

ומה דאיתא במס' שמחות דאסור מיירי באבל תוך ז' ומה דמוכח במו"ק דמותר היינו באבל אחר 

 ז'.

 

ואפילו  ,ו תוך ז'מותר לגלח שפם המעכב את האכילה אפיל –ג. דעת הרמב"ן )עמ' קצ"ג( 

 במספריים.

והראיה לדין הרמב"ם  ,ומה דאיתא במס' שמחות דאסור היינו בשיער שלא מעכב את האכילה

 מגמ' מו"ק דמותר אף תוך ז'.

 

 ראב"ד ובשו"ע פסק כהרי"ץ גיאת.הכהרמב"ם ו הביאולהלכה מרן הב"י 

 בצ"ע.. ונשאר י"כב דלא פסק ע"שהשו דתימה וכבר עמד על זה הש"ך )א'(

 ( כותב דבשו"ע חזר בו וכנראה רצה להעמיד את עצמו בדעה אמצעית.באמנם החזו"ע )ח"

 ובפת"ש )א'( בשם נו"ב כתב דאף אם האבל הוא סנדק או מוהל אפ"ה אסור בתספורת.

 .אולם תספורת לצורך רפואה מותר תוך ל', ואף תוך ז'. )בדה"ש ב'(
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 סעיף ב': 

  לגלחלגלח  ישבישב

  שהספרשהספר  ומהומה  המתגלח,המתגלח,  ואחדואחד  המגלחהמגלח  אחדאחד  ראשו,ראשו,  משליםמשלים  זהזה  הריהרי  אביואביו  מתמת  לולו  ואמרוואמרו  לגלחלגלח  ישבישב

  במתא.במתא.  אחראחר  ספרספר  בדליכאבדליכא  היינוהיינו  גומרגומר

 מת לו ואמרו לגלח ישב(: סח) ש"רא.(, טז) ף"רי(, ב א שבת) ירושלמי ,מס' שמחות )פ"ה ה"ח(

 .המתגלח ואחד המגלח אחד, ראשו משלים זה הרי אביו

 ומהדוחה ל"ת שבתורה, שכבוד הבריות  שגדול: הטעם להיתר משום ע"שו(, תתקב) מרדכי

 ולכן אם יש ספר אחר אין הספר האבל גומרה.  .במתא אחר ספר בדליכא היינו גומר שהספר

 וכ"פ מרן השולחן ערוך.

 סעיף ג': 

  אבליואבליו  ותכפוהוותכפוהו  במועדבמועד  המותריםהמותרים

  תוךתוך  מידמיד  ונכנסונכנס  האבילותהאבילות  קודםקודם  מאלומאלו  אחדאחד  אירעואירעו  אםאם  המועד,המועד,  בחולבחול  לגלחלגלח  מותרמותר  שאמרושאמרו  אותםאותם  כלכל

  כדרכוכדרכו  מגלחמגלח  זה,זה,  אחראחר  זהזה  אבלותאבלות  שנישני  מידמיד  ותכפוהוותכפוהו  מאלומאלו  אחדאחד  אירעואירעו  אםאם  אבלאבל  לגלח,לגלח,  אסוראסור  האבלהאבל

  שערושערו  מיקלמיקל  זהזה  אחראחר  זהזה  אביליואביליו  שתכפוהושתכפוהו  אחדאחד  ואדםואדם  שבעה.שבעה.  תוךתוך  ואפילוואפילו  במספרים,במספרים,  ביןבין  בתערבתער  ביןבין

  ..((ןן""הרמבהרמב  בשםבשם  יי""בב( )( )בצינעאבצינעא  שיעשנושיעשנו  ובלבדובלבד))  במספריםבמספרים  לאלא  אבלאבל  בתערבתער

 .והתניא אסורים .מותרין לגלח בימי אבלן ,שאמרו מותרין לגלח במועדגמ' מו"ק )יז:( ת"ר כל אלו 

 . אבליו בשתכפוהו - מותרין הכא תניא כי: שילא רב אמר חסדא רב אמר

 

 דהיוצא משביה וכו' ואירעו אבל אסור לגלח. מכאן משמע

של )אבל אחר ל'  אמנם אם תכפוהו אבליו )אחר שיצא משביה וכו'( מותר לגלח תוך ז' של שני

 ראשון( ודווקא בצינעא. )רמב"ן עמ' קצ"ה(

 

אר"ח בתער ולא  .שערו מיקל בתער דהכבי ה,ז ת ובגמ' תענית )יג.( דתניא תכפוהו אבליו זה א

 במספריים.

 .שתכפוהו אבליו )ולא מדובר שיצא משביה לפני כן( דםא מיירי בד  מכאןיוצא 

 בכל המקרים האלו. וכן פסק מרן השו"ע

 סעיף ד': 

  ואמוואמו  אביואביו  עלעל

  הרגלהרגל  ואיןואין: : חביריו. הגהחביריו. הגה  בובו  שיגערושיגערו  עדעד  אמואמו  ועלועל  אביואביו  עלעל  יום,יום,  שלשיםשלשים  לאחרלאחר  מגלחמגלח  המתיםהמתים  כלכל  עלעל

  חדשיםחדשים' ' בגבג  ונוהגיםונוהגים  פלוגתאפלוגתא  בובו  ישיש  גערהגערה  ושיעורושיעור  ..((טורטור))  חביריוחביריו  בובו  שיגערושיגערו  קודםקודם  פגעפגע  אםאם  מהנימהני

  ואםואם  אבאב  עלעל  מסתפריןמסתפרין  שאיןשאין  נוהגיןנוהגין  אלואלו  ובמקומותובמקומות  ..((ןן""והרוהר  לל""ומהריומהרי  ואגודהואגודה  בפסקיובפסקיו  יי""מהראמהרא  כדעתכדעת))

  ביןבין  שהולךשהולך  אואו  שערושערו  עליועליו  שהכבידשהכביד  כגוןכגון  לצורךלצורך  לאלא  אםאם( ( מקומותמקומות  קצתקצת  מנהגמנהג  לל""מהרימהרי))  חדשחדש  בב""יי  כלכל

  ..((זז""האהא  השיבהשיב  כןכן))  לספרלספר  דמותרדמותר  בשערותיובשערותיו  ביניהםביניהם  ומתנוולומתנוול  הגוייםהגויים

 מסתפר אינו - אמו ועל אביו על. יום שלשים לאחר מסתפר כולן המתים כל עלגמ' מו"ק )כב:( 

   שיסתפר. חבריו בו שיגערו עד

 .עצמו. הגהמ"י והב"י בשם סמ"ק שלושיםוגערה זו מועילה אפילו ביום ה

 בו: ל' יום ולא גערו אחראמנם אם הגיע חג 

 אסור בתספורת. –דעת הרמב"ן תוס' וטור ורמב"ם )פ"י ה"ה( 
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ודינים התלויים בז'  ,שיעור גערה ל' יוםשכי בירושלמי מבואר  ,מותר בתספורת –דעת הסמ"ק 

 ול' הרגל מבטלו.

 ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ן ורמב"ם.

 

  :ל' וגערו בו חבריו האם יכול להסתפר בתוךהאבל על או"א וחל רגל 

 מותר להלכה ולא למעשה. –דעת הנו"ב )או"ח סי' י"ד( 

 אסור. –דעת הפת"ש )ג'( וגרע"א 

 

  גערה וצריך מועיל מתי

 .חבריו בו ויגערו פרע שישלח עד(: ח ג) ירושלמי

 לאחר מיד: ע"בשו משמע(, תמו אבל) ז"או:(, כב ק"מו' )ותוס.( יד) ף"ורי( ח ג) ירושלמי על פי י"ב

 .(ק"סמ', ל ביום ואפילו. )גערה מועילה יום' ל

 .(י"ב גערה. צ"א רבים ימים גידל אם. )חבריו בו יגערו או פרע שישלח עד(: ג ו) ם"רמב

 '.ל אחר יום' ל הוא גערה שיעור.(: פז קיד) בו כל

 ברוך ]והפני. חדשים' ג גערה שיעור: א"רמ(, כב) ל"מהרי(, לח ג ק"מו) אגודה(, קלג ב) ד"תה

 מתחילת או האחרונה מהתספורת נמדד חדשים' ג שיעור האם מחלוקת הביא( רד' עמ)

 .האבלות[

 לצורך לא אם חודש ב"י כל להסתפר שלא אלו במקומות נוהגים(: ז"ואו ל"מהרי על פי) א"רמ

 .ם"העכו בין שהולך או שערו שהכביד כגון

מה שאמרו ד ) יותר קצר הגערה שיעור להתגלח שלרגילים כתב( יד ח"או) י"הנוב(: ד"סק) ש"פת

שיעור גערה הוא ג' חודשים היינו דווקא שיער הראש, אבל שיער זקן שמתנוולים יותר זמן ש

 כגון רבים, לאבלות אבלותו תכפה ושאם יום,' ל שהוא כתב( שמז) ס"והחת (,וא ל' יוםהגערה 

 . לגערה ראוי יהיה שלא באופן כלשהו תמוז ח"בי יגלח המצרים, בין

 בו שיגערו צ"וא כמנהגו שירצה זמן כל להסתפר מותר חדשים' ג שלאחר כתב פז אדני ת"בשו

 שיסתפר. כדי פעם כל

 

  :המתחתן תוך ל' יום על או"א

 מותר לגלח. –)סי' קל"ב סק"ד(  ההאליה רבדעת 

 נשאר בצ"ע. –דעת הפמ"ג )במשבצות זהב( 

 סעיף ה': 

  דין תספורת באשהדין תספורת באשה

  עיקר.עיקר.  וכןוכן  לאשהלאשה  אףאף  אוסריםאוסרים  וישויש: : . הגה. הגה''זז  אחראחר  שערשער  בנטילתבנטילת  מותרתמותרת  אשהאשה

 .אשה מותרת בנטילת שיער אחר ז' :תניא במס' שמחות

ל' של איבול  ,לספר ולכבס מותר ליארסובגמ' יבמות )מג.( אר"ח ק"ו ומה במקום שאסרו 

 שמותר לספר ולכבס אינו דין שמותר ליארס.

 ראיות אלו מוכח דאשה מותרת להסתפר אחר ז' וכן דעת הרי"ף והרמב"ם. כח שתימ

דא"כ גם  ,אולם דעת הרמב"ן וחכמי הצרפתים דדין אשה כאיש ואסורה בתספורת כל ל' יום

ר לאיסור גיהוץ מוכח דגם אשה בכלל דין זה "מאשה דמהמקו זה אינו,ו ,גיהוץ יהיה מותר

 זה.א וגם אין טעם לומר דמותרת בגיהוץ דהרי לא תתגנה על בעלה בל ".יתהתקוע

וצ"ל דגירסת הגמ' במס' יבמות )שם( הוא שמותר לכבס )ולא לספר( ומה שבמס' שמחות 

 מתירים היינו דווקא נטילת שיער של פניה של מטה.

 "ע כהרמב"ם ורי"ף.ולהלכה פסק מרן השו

 והרמ"א פסק כהרמב"ן ורא"ש.
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  .במקום ריבוי שערות מותרת ליטלם אחר ז'ש וכתב הש"ך )ב'( וב"ח )ו'( 

והרי"ף והרמב"ם התירו דווקא באשה שיש לה  .בזהובאמת דעת הב"ח דאין מחלוקת ראשונים 

והרמב"ן  .)במקום שלא שכיחי שערות בשאר נשים( כדי שלא תתנוול על בעלה ריבוי שערות

 אותם. תאסר בשערות הראש שכל אשה מגדל 

 סעיף ו': 

  דין סירוקדין סירוק

  שבעה.שבעה.  תוךתוך  אפילואפילו  מותרמותר  במסרקבמסרק[ [ ראשוראשו]]  לסרוקלסרוק

'. דאין כאן ז תוך אפילו מותר במסרק ראשו לסרוק:(: טז ברכות' )תוס(, בשם רש"י) ירוחם' ר

 .תענוג

 '.ז לאחררק  ראשו סורק(: צז) ק"סמ

 .יום 'ל כל אסור(: תמו אבלות) ז"או, א"י בשם( א ה) מ"והגה( תתקיז) מרדכי

 וזה לשיטתו שאסור. רחיצה משום שהוא ואפשר', ל כל לחוף שלא המנהג(: ו"סק) מ"דרכ

 '(.ז אחר מותר דרחיצה ע"השו דעת אמנם)כל ל'.  רחיצה

 '. ז תוך אפילו ראשה לסרוק לאשה , שמותרומרן השו"ע פסק כרבינו ירוחם בשם רש"י

 

 חילוק בין אשה לאיש בדין זה:האם יש 

 לפי הטעם דרבינו ירוחם דאין תענוג בסירוק א"כ מותר אף באיש. –ט"ז )ב'( ההלבוש ו

והב"ח כתב דהוא ט"ס( ואשה  .איש אסור לסרק כל ל' יום )ויש גורסים כך בשו"ע –דעת האו"ז 

 מותרת אחר ז'.

 סעיף ז': 

  נטילת ציפורנייםנטילת ציפורניים

' ' אפיאפי  מותרמותר  בשיניובשיניו  אואו  בידיובידיו  אבלאבל  בכלי,בכלי,  צפרניםצפרנים  ליטולליטול  אסוראסור  כךכך  יוםיום  שלשיםשלשים  כלכל  לגלחלגלח  שאסורשאסור  כשםכשם

  אואו  בידיהבידיה  צפרניהצפרניה  תטולתטול  אםאם  שלשים,שלשים,  תוךתוך  שבעה,שבעה,  אחראחר  טבילתהטבילתה  שאירעשאירע  ואשהואשה  שבעה.שבעה.  תוךתוך

  גויהגויה  דוקאדוקא  ולאוולאו: : במספרים. הגהבמספרים. הגה  אואו  בתערבתער  ליטלםליטלם  לגויהלגויה  תאמרתאמר  אלאאלא  יפה,יפה,  נוטלתנוטלת  אינהאינה  בשיניהבשיניה

  ..((עצמועצמו  דעתדעת))  נקטנקט  המועדהמועד  דחולדחול  לישנאלישנא  וסירכאוסירכא  ישראליתישראלית  הדיןהדין  הואהוא  אלאאלא

וכשם שאמרו אבל אסור לגלח בימי אבלו כך אסור ליטול ציפורניים בימי  :גמ' מו"ק )יז: יח.(

 ורבי יוסי מתיר. .דברי רבי יהודה ,אבלו

, כא( )דברים תואר יפת לענין מהנאמר נלמד זה לרבי יהודה איסור שמקור, ד"הראב וביאר

 ואת אביה את ובכתה, "שם נאמר שהרי, לאבילות זה מדין ללמוד ויש" ]צפרניה את ועשתה"

 וגילוח. תיקון מלשון" ועשתה" יפרש הנטילה שהתיר יוסי ורבי"[. אמה

 

 .במועד יוסי כרבי והלכה, באבל יהודה כרבי הלכה: עולא אמר

 ובאבל. באבל צפרניו ליטול ומתיר, במועד צפרניו ליטול שמתיר יוסי כרבי הלכה:  אמר שמואל

   באבל המיקל כדברי הלכה: שמואל דאמר משום, כמותו הלכה

 מותר דרגל שנא ולא, דיד שנא לא: דשמואל מיניה לי מפרשא לדידי: תחליפא בר ענן רב אמר

   ליטול.

 (.)ומותר רק בשינוי .אסור ליטלן (מספריים)אמר רב חייא בר אשי אמר רב: ובגנוסטרא, 

 

  .אף תוך ז' מותר ליטול ציפורניו בשינוי –והרי"ף  ם"הרמב ן,דעת הרמב"

 ואחר ז' מותר בשינוי. ,תוך ז' אסור כלל –י"א )הביאו הרי"ף( 
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 ואחר ז' מותר אף בכלי. ,תוך ז' מותר בשינוי –דעת הרי"ץ גיאת בה"ג וסמ"ג 

 

 .ןרמב"הו ם"הרמבולהלכה פסק מרן הב"י כדעת הרי"ף 

 

 :לענין נטילת ציפורניים אשה שאירע טבילתה אחר ז' תוך ל'

טבילתה בחוה"מ מותר ליטול ליל : אשה שאירע א"מאינגליטר מ"הר בשם( ב ה) מ"הגה

', ל בתוך טבילתה שאירעה באשהוכן הדין  ,ציפורניה ע"י גויה דהוי שבות ובמקום מצוה לא גזרו

 . במספרים או בתער לה ליטול ם"לעכו תאמר ולכן יפה נוטלת אינה בפה או ביד תיטול אם

 .אסורים ישראל כל בו מ"בחוה ם"עכו נקט מ"והר, ת: באבלות מותר אף ע"י ישראליא"רמ

 ולכן שינוי הוי שכך ל"וי, עיוור לפני הוי והרי ישראלית י"ע נוטלת כיצד קשה לכאורה(: ב"סק) ז"ט

', ז לאחר להסתפר לאשה התיר והרי צפרניים בנטילת אשה שאסר ע"השו על ותימה. מותר

דפסק )בסי' שצ"ג  א"הרמ על גם וקשה לא מסתבר לומר דנטילת ציפורניים חמור מתספורת.ו

 ולא ס"ג( דמוהל שהוא אבל מותר ליטול ציפורניו א"כ איך לא נתיר לאשה לצורך טבילת מצוה.

 .מותר אף ע"י עצמהו. בזה שמחמירות נשים ראינו

שלוחו של ו. שליחתה שהיא בישראלית ולא שרי ם"בעכו ודווקא, א"כרמ דלא נראה(: ד"סק) ך"ש

 .אדם כמותו

 חה את הט"ז: וד כ"נקה

א. נכון שאשה מותרת בתספורת אבל מה שאפשר לתקן עושים ולכן מותר נטילת ציפורניים 

 .ע"י גויה

ציפורני אגודל  שניתקן רק ל לצורך המילה ו צפורניו לחדדב. מה שהתירו למוהל היינו דווקא 

 לנאותן. , ולאשיש בהן צורך מילה

 

 סימן שצ"א

 סעיף א': 

  ותינוקותינוק  שמחהשמחה

  ..שחוקשחוק  לידילידי  יבאיבא  שמאשמא  שבעהשבעה  כלכל  בחיקובחיקו  תינוקתינוק  יקחיקח  לאלא  לפיכךלפיכך  בשמחה,בשמחה,  אסוראסור  ָאֵבלָאֵבל

 בתוך תינוק יניח לא, אבלותו בשעת אבל: רבתי אבל במסכת תנא: פפא רב ואמרגמ' מו"ק )כו:( 

   הבריות. על מתגנה ונמצא, שחוק לידי שמביאו מפני, חיקו

וכן ס"ל  ,הב"י מלשון הברייתא "אבל" דהאיסור להחזיק תינוק הוא דווקא תוך ז' ימי אבלותדייק ו

 וכן פסק בשו"ע. .ולמד זאת מק"ו שאסור בשאלת שלום ,להרמב"ם )הל' אבל פ"ה ה"כ(

 ועדיף בצינעא )חזו"א ח"ב עמ' שט"ו(. ,מותר להחזיקו כדי להרגיעו ,אם התינוק בוכה ,אמנם

 

 לבנה קידוש

 (: א"סק) ש"פת

 אין ואז לחודש' י עד האבלות מגיעה כ"אא' ז תוך הלבנה יקדש שלא כתב( סי' תקכו) א"א. המג

 . א"י ליל עד לחכות

 קדש הלבנה תוך ג' ימי בכי. לא יקדש, מפני שאין ל ימים' ג שתוך כתבהשבות יעקב ב. 

יוצא מביתו  לקדש שאז יכול שבו הזמן יעבור כ"אא' ז בתוך לקדש שאין כתב אפרים ג. והשער

 .שצ"ג(סי' הברכי יוסף לקמן )וכ"כ לברך. 
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 סעיף ב': 

  משתהמשתהההבית בית 

  אםאם  ואףואף  חודש,חודש,  בב""יי  לאחרלאחר  אמואמו  ועלועל  אביואביו  עלעל  יום,יום,  שלשיםשלשים  לאחרלאחר  המשתההמשתה  לביתלבית  נכנסנכנס  מתיםמתים  כלכל  עלעל

  מותרמותר  מידמיד  אותהאותה  לפרועלפרוע  חייבחייב  שהיהשהיה  מריעותמריעות  שמחתשמחת  ומיהו,ומיהו,  חדש.חדש.  בב""יי  לאחרלאחר  מותרמותר  מעוברתמעוברת  השנההשנה

אמו אמו   ועלועל  אביואביו  ועלועל  ,,''לל  עדעד  להלה  ליכנסליכנס  אסוראסור  לפורעהלפורעה  חייבחייב  אינואינו  אםאם  אָבלאָבל  שבעה,שבעה,  אחראחר  מידמיד  לעשותהלעשותה

  חדש. חדש.   בב""יי  לאחרלאחר( ( עדעד))  אסוראסור  לפורעה,לפורעה,  שחייבשחייב  אף על פיאף על פי  --

  המעשה,המעשה,  יתבטליתבטל  שםשם  יאכליאכל  לאלא  ואםואם  שמים,שמים,  לשםלשם  ויתומהויתומה  יתוםיתום  שמשיאשמשיא  כגוןכגון  מצוה,מצוה,  ובחבורתובחבורת: : הגההגה

  סעודתסעודת  אבלאבל  ..((דד""הראבהראב  בשםבשם  טורטור))  שבעולםשבעולם  מצוהמצוה  סעודתסעודת  לכללכל  אסוראסור' ' לל  תוךתוך  אבלאבל  ,,''לל  לאחרלאחר  מותרמותר

  שםשם  לאכוללאכול  מותרמותר  מילה,מילה,  בריתברית  סעודתסעודת  אואו  הבןהבן  פדיוןפדיון  כגוןכגון  בה,בה,  ליכנסליכנס  מותרמותר  שמחהשמחה  ביהביה  דליתדלית  מצוהמצוה

  מילהמילה  בריתברית  בסעודתבסעודת  אוסריןאוסרין  וישויש  ..((אא""רנרנ' ' סיסי  הה""תת))  ביתוביתו  מפתחמפתח  יצאיצא  שלאשלא  ובלבדובלבד  שבעה,שבעה,  תוךתוך' ' אפיאפי

  הביתהבית  ובתוךובתוך  לביתו,לביתו,  חוץחוץ  הואהוא  אםאם  חדשחדש  בב""יי  כלכל  בעולםבעולם  סעודהסעודה  בשוםבשום  לאכוללאכול  שלאשלא  והמנהגוהמנהג  ..((מרדכימרדכי))

  בסעודתבסעודת  אבלאבל  שמחה,שמחה,  בהםבהם  שאיןשאין  סעודותסעודות  בשארבשאר  שש""וכוכ  מילה,מילה,  בריתברית  בסעודתבסעודת  בביתובביתו  שאוכלשאוכל  מקיליןמקילין

  המילההמילה  לאחרלאחר  עדעד  שבתשבת  בגדיבגדי  ילבשילבש  מוהלמוהל  אואו  בריתברית  בעלבעל  שהואשהוא  ָאֵבלָאֵבל. . לל""ננ  כןכן  להחמירלהחמיר  ישיש  נישואיןנישואין

  בשםבשם  יי""בב))  בביתובביתו  המילההמילה  שאיןשאין  אף על פיאף על פי' ' לל  לאחרלאחר  הואהוא  אםאם  שםשם  לאכוללאכול  למילהלמילה  ליכנסליכנס  ומותרומותר

  ..((לל""מהרימהרי  תשובתתשובת

על או"א לאחר י"ב  ,על כל המתים כולם נכנס לבית השמחה לאחר ל' יום :גמ' מו"ק )כב:(

 פ"ט הי"ג(.)חודש... וכן איתא בירושלמי )מו"ק פ"ג ה"ח יט.( ובשמחות 

 

וכבר תמה הט"ז  .ונפק"מ בשנה מעוברת .מבואר בגמ' דעל או"א הוא דווקא י"ב חודש ולא שנה

 ים י"ג חודש בשנה מעוברת.)א'( על הנוהג 

 יוצא מכאן דלבית משתה אסור להיכנס ל' יום על שאר קרובים ועל או"א י"ב חודש.

  סעודת מריעותסעודת מריעות

 ?והא תניא ולמריעות ל' יום .ולשמחת מריעות מותר להיכנס לאלתר ,ואיתא בגמ' מו"ק )כב:(

 ותא )להתחיל( הא בפורענותא.סלא קשיא הא בארי

 הֵרִעים שנהגו, הוא באריסותא, יום שלשים לאחר רק מרעים לסעודת שנכנס כלומר, מה

 אינו אם מפסיד שאינו ונמצא, לכולם אחד עושה פעם ובכל, תורו לפי סעודה אחד כל לעשות

 . שלשים תוך בסעודה משתתף

 חייב מהֵרִעים אחד שכל. בפורענותא - שלושים תוך אפילו, לאלתר מרעים לסעודת שנכנס ומה

, בה יאכל לא אם אפילו לשלם יצטרך בסעודה ישתתף לא ואם, סעודה בכל חלקו את לשלם

 בה. אוכל שאינו סעודה עבור שמשלם, מפסיד ונמצא

 ופירש"י )שם( לשמחת מריעות סעודה שעושין רעים ואהובים זע"ז ולא הוי שמחה כ"כ. עכ"ל.

 קרובים.וביארו הרי"ף )יד.( ורא"ש )סי' מ"ב( דגמ' זו מיירי באבל על שאר 

 והעולה בזה א"כ:

 אסור להיכנס לשמחת מריעות י"ב חודש בין להתחיל ובין לשלם. –א. על אביו ואמו 

 להתחיל אסור עד ל' יום. –ב. על שאר קרובים 

 ב"ח מותר אחר ז'.והב"י הלדעת הרמב"ם )פ"ו ה"א(  –לשלם 

 הב"ח )ב'( הבין בדעת הטור דמותר לשלם תוך ז'.ו

 

 .שם שמיםשיש בה שמחה ועושה לבענין סעודת מצוה 

על או"א י"ב  ,איתא בירושלמי )מו"ק פ"ג ה"ח יט.( על כל המתים אסור לילך לסעודה עד ל' יום

 אם היתה חבורת מצוה או קידוש החודש מותר.ו ,חודש
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וכן איתא במס' שמחות )פ"ט הי"ג( על כל המתים כולם אסור ללכת לבית המשתה עד שישלמו 

 אסור כל י"ב חודש אא"כ היתה לשם שמים. לו ל' יום על או"א

סתירה )דבירושלמי מבואר דסעודת מריעות קל מסעודת מצוה כגון בית הוביאר הראב"ד מכח 

 משיא שאם (,ובמס' שמחות איתא דלשם שמים דהיינו בית משתה קל מסעודת הרשות ,משתה

. מצוה סעודת סתםל  אבל לא, אז מותר, המעשה יתבטל יכנס לא ואם שמים לשם עני או יתום

 עליו שיש מעשר שני, או קדשים לאכילת והכוונה", מצוה חבורת" בירושלמי מה שהתירו וכן

 חדש ב"ובי קרובים שאר של בשלושים מותר זה וכל. בחבורה זאת לעשות שמותר, לאכול חובה

 .א"או של בשלושים לא אך, א"על או

 

 ויתומה.סעודת נישואין של יתום ן ונחלקו הפוסקים בעני

 על או"א: 

 .תוך ל' אסור לכו"ע להיכנס

 וכן פסק הרמ"א. .ודעת הראב"ד דמותר לאחר ל' ,דעת הרמב"ן דאסור כל י"ב חודש :לאחר ל'

 על שאר קרובים תוך ל' )לאחר ז'(:

 דמותר. –דעת הרמב"ן 

  .דתוך ל' אין הבדל בין או"א לשאר קרובים ,אסור –ש"ך )ג'( בדעת הראב"ד 

 מותר. –ט"ז )ד'( פת"ש )ג', ז'( בדעת הראב"ד ב"ח )ג'( 

רעה דאסור באו"א כל י"ב ווכן הוכיח הדגמ"ר ורעק"א מכח ק"ו ומה סעודת מריעות שחייב לפ

אינו דין שמותר בשאר  ,זה שמותר באו"א תוך י"ב חודש ,מותר בשאר קרובים תוך ל' ,חודש

 קרובים תוך ל'.

 ל או"א או על שאר קרובים.והרמ"א פסק כהראב"ד ולא ביאר אם דיבר ע

 

 ופדיון הבן: רית מילהבענין סעודת מצוה שאין בה שמחה כמו ב

 סעודת ברית:

 לברית ללכת מותר(: צז) ק"סמ, שמשון רבנו בשם:( כב ק"מו' )תוס(, ז ו) מ"הגה.(, יד) י"נמוק

 הבן. הדין בפדיון וכן (.לינוקא צערא שיש. ח בכתובות כדאיתא) שמחה זו שאין משום

 .מביתו יוצא לא אם' ז תוך אפילו מותר: א"רמ סתם(, רסח) ד"תה

 .אסור: א"ברמ א"י

 '.ל ותוך הסעודה במקום אף המשמשים עם לאכול מותר(: תתצא) רבינו טוביה הובא במרדכי

 דאין המשמשים אפילו לאכול אסור אבל להיכנס, מותר( שם ק"מו' )בתוס אליעזר רבי דעת

 .ושתיה אכילה בלא שמחה

 משום) מילה בברית לאכול אסור(: קיד) בו כל, א"ר בשם' תוס, הספר אבי יצחק' ר בשם ק"סמ

 אחר בחדר אוכל כ"אא, המשמשים עם אוכל ואפילו(, המילה על דקאי "אמרתך על אנכי שש"

 ".במעונו שהשמחה" בו מברכים שאין

 ואפילו המשמשים עם אפילו' ל תוך בחתונה לאכול אסור(: תמז אבלות) ז"או בשם( מב) א"הגה

 . החתן עם לאכול מותר מניין להשלים צריך אם אך, אחר בבית

 שאינו אחר בבית המשמשין עם מילה וברית נישואין בסעודת לאכול מתירין יש(: ג סעיף) א"רמ

 ממה בביתו ואוכל ירצה אם שם משמש שהאבל רק, נוהגין וכן, אוסרים ויש, השמחה מקום

 .הסעודה מן לו ששולחים

 והמנהג בימינו:

 על או"א חוץ לביתו אסור בכל סעודה שבעולם עד י"ב חודש. –דעת הרמ"א 

 ב"ח( ולא סעודת נישואין. .)ואף תוך ז' ריתמותר סעודת ב –ובתוך ביתו 

כל שאינה סעודת שמחה האבל מיסב ואוכל עמהם  –"י סק"ב( )לספרדים( כדעת החיד"א )בר

 "ח סע' כ"ד(.אפילו חוץ לביתו )ילקוט יוסף סי' ל

 

 :ה. בענין אבל שהוא מוהל או בעל ברית ]סנדק[
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 .בסעודה לאכול הברית לבעל מותר: י"ב(, תכה) ץ"תשב, ם"מהר בשם( רמ) פרנס(, קטז) ל"מהרי

 הוא. שלהם ט"דיו

 . בסעודה לאכול אסור להיכנס(: תתעב) מרדכי

 ברית לבעל מותר(: למעשה הודה הסברא אך על שפקפק) י"נוב בשם( ו"סק) ש"פת, א"רמ

 (.הפרנס כ"וכ) הברית בזמן שבת בגדי קצת ללבוש לו מותר וכן'. ל לאחר דווקא לסעודה ללכת

 .שבת בגדי בכל שמותר נראה וכן", קצת" המילה את מחק ז"העט(: ד"סק) ך"ש

 המובא ג"סק ך"והש'. )ז לאחר' ל תוך אפילו ברית לבעל מותר קרובים שאר ועל(: ג"סק) ז"ט

 (כ"בנקה איתא וכן, פליג לעיל

 בשבת לברית ללכת מותר זכר לשלום הלך לא אם שבשבת כתב פז אדני ת"בשו(: ד"סק) ש"פת

 .ברור זה ואין. פרהסיא הוי ילך לא אם כי

 אף תוך ל'. ריתולהלכה פסק מרן השו"ע בב"י כמהרי"ל דמותר להיכנס לסעודת ב

 הבית ובתוך, לביתו חוץ הוא אם חודש ב"י כל בעולם סעודה בשום לאכול שלא המנהג :א"רמ

 בסעודת אבל, שמחה בהן שאין סעודות שאר ש"וכ מילה ברית סעודת בביתו שאוכל מקילין

 . להחמיר יש נישואין

 ה"דה ש"היש על פי כתב ר"והדגמ, מסכת לסיום ללכת התיר( ז"סקכ רמו) ך"הש(: ה"סק) ש"פת

 ביום. בו שנערכת או דורש הנער אם מצוה בבר

 סעיף ג': 

  אוכלאוכל  ואינוואינו  נכנסנכנס

  לביתלבית  חוץחוץ  עומדעומד  אלאאלא  אוסרין,אוסרין,  וישויש  מתיריןמתירין  ישיש  הברכות,הברכות,  לשמועלשמוע  אכילהאכילה  בשעתבשעת  שלאשלא  לחופהלחופה  ליכנסליכנס

  נוהגיםנוהגים  וכןוכן  וכלהוכלה  חתןחתן  במזמוטיבמזמוטי  שעומדיםשעומדים  בשעהבשעה  כללכלל  לביתלבית  יכנסיכנס  לאלא  אבלאבל: : הברכות. הגההברכות. הגה  לשמועלשמוע

  אבלאבל. . שםשם  ושמחיןושמחין  ושותיןושותין  ואוכליןואוכלין  החתונההחתונה  שעושיןשעושין  בביתבבית  זהזה  וכלוכל  ..אלואלו  ובמדינותובמדינות( ( טורטור))  באשכנזבאשכנז

  מידמיד  מותרמותר  כלל,כלל,  שמחהשמחה  ואיןואין  ונישואיןונישואין  אירוסיןאירוסין  ברכתברכת  שםשם  שמברכיןשמברכין  הכנסתהכנסת  בביתבבית  שעושיןשעושין  בחופהבחופה

  וישויש. . לילי  נראהנראה  וכןוכן(. (. הה""ראביראבי  בשםבשם  שםשם))  שלשיםשלשים  עדעד  אוסריןאוסרין  וישויש(. (. מיימונימיימוני  הגהותהגהות))  שבעהשבעה  אחראחר

  הגהותהגהות))  הברכותהברכות  לשמועלשמוע  הכנסתהכנסת  לביתלבית  חוץחוץ  חדשחדש  בב""יי  כלכל  עומדעומד  האבלהאבל  להיותלהיות  שמחמיריןשמחמירין  מקומותמקומות

  (.(.לל""במהריבמהרי

  יוכליוכל  וכןוכן, , הכנסתהכנסת  שבביתשבבית  החופההחופה  תחתתחת  ונישואיןונישואין  אירוסיןאירוסין  ברכתברכת  לברךלברך  יכוליכול  דאבלדאבל  נראהנראה  ממ""ומומ

  בגדיבגדי  קצתקצת  ללבושללבוש  ויכולויכול, , החופההחופה  תחתתחת  החתןהחתן  מכניסיןמכניסין  אנשיםאנשים  ששניששני  ארצנוארצנו  כדרךכדרך  חתןחתן  להכניסלהכניס

  ..נוהגיןנוהגין  וכןוכן( ( עע""דד' )' )לל  אחראחר  שיהאשיהא  ובלבדובלבד  שמכניסין,שמכניסין,  בשעהבשעה  שבתשבת

  במקוםבמקום  יהאיהא  שלאשלא  ובלבדובלבד  המשמשין,המשמשין,  עםעם  מילהמילה  בריתברית  אואו  נשואיןנשואין  בסעודתבסעודת  לאכוללאכול  לאבללאבל  מתיריןמתירין  ישיש

  שהאבלשהאבל  רקרק. . נוהגיןנוהגין  וכןוכן( ( אשיריאשירי  הגהותהגהות))  אוסריןאוסרין  וישויש( ( קק""סמסמ  בשםבשם  יי""ובוב  בובו  כלכל))  אחראחר  בביתבבית  כגוןכגון  שמחהשמחה

  ..הסעודההסעודה  מןמן  לולו  ששולחיןששולחין  ממהממה  בביתובביתו  ואוכלואוכל  ירצהירצה  אםאם  שםשם  משמשמשמש

  פסקופסקו  שכברשכבר  מאחרמאחר  כיכי  הנישואיןהנישואין  לאחרלאחר  שעושיםשעושים  דגיםדגים  שלשל  סעודהסעודה  באותהבאותה  לאכוללאכול  לאבללאבל  מתיריןמתירין  ישיש

  (.(.רוקחרוקח  בשםבשם  יוסףיוסף  ביתבית))  ושריושרי  סעודהסעודה  באותהבאותה  שמחהשמחה  שאיןשאין  היכרהיכר  ליהליה  איתאית  במעונובמעונו  שהשמחהשהשמחה  לומרלומר

  מנהגיםמנהגים  בהגהותבהגהות))  אמואמו  אואו  אביואביו  מתמת  המחרתהמחרת  שביוםשביום  בלילהבלילה  בסעודהבסעודה  לאכוללאכול  דאסורדאסור  אומריםאומרים  ישיש

  (:(:וו""מהרימהרי  בשםבשם

 ת"ר מפי יוסף' ר והרב יהודה' ר בשם:( רמז אבלות) ג"סמ(, קצז ן"ברמב) אלברצלוני יהודה' ר

 .שם אוכל לא אם חתן לסעודת לבוא מותר: י"ור

 לבית חוץ עומד חדש ב"י וכל. אסור: א"רמ, י"ב, בטור אשכנז מנהג(, מב) ש"רא(, קצז) ן"רמב

 .וכלה חתן מזמוטי או סעודה בו שיש
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 עומד אלא אוסרים ויש מתירים יש, הברכות לשמוע אכילה בשעת שלא לחופה ליכנס: ע"שו

 .הברכות לשמוע לבית חוץ

 ובשם, שבעה אחר מיד והנישואין האירוסין לברכת לילך שמותר' כ( ז ו) מ"הגה(: ב"סק) מ"דרכ

 נכון ואינו, לסעודה ליכנס המתירות הדעות ובין בינו חילק לא י"והב'. ל לאחר שמותר' כ ן"ראב

 .ה"פדאוו ם"מהר לי והודה אמי על אבל בהיותי בירכתי עצמי ואני

 ויש' ז אחר מותר נ"בביהכ שעושים בחופה אך, בו ושמחים שאוכלים בבית דווקא האיסור: א"רמ

 לברך יכול שאבל נראה מ"ומ, חדש ב"י כל שמחמירים מקומות ויש. ל"נ וכן' ל אחר עד אוסרים

 בגדי קצת ללבוש ויכול,  החופה תחת חתן להכניס וכן נ"שבביהכ בחופה ונישואין אירוסין ברכת

 '. ל אחר שיהא ובלבד שמכניסו בשעה שבת

 להכניסו רק הוא וההיתר', ל בתוך קרובים שאר על לאבל להתיר ויש: ח"הב בשם( ד"סק) ז"ט

 .בסעודה ולאכול להיכנס ולא לחופה

 '.ל תוך קרובים לשאר להתיר אין(: ה"סק) ך"ש

 קיים שלא לבחור הנישואין דיחוי מזה יהיה לחופה ילווהו כשלא אם: י"נוב בשם( ז"סק) ש"פת

 .פסידא קצת ויש הכינו כבר אם ובפרט, ואמו אביו של' ל תוך אפילו מותר, ר"פו

 הנישואין לאחר שעושים דגים של בסעודה לאכול מותר: מתירים יש בשם א"רמ(, שנד) רוקח

 .שמחה זו בסעודה שאין היכר ויש" במעונו שהשמחה" לומר שפסקו מאחר

 ב"י כל סעודה בשום לביתו מחוץ לאכול שלא לעיל א"הרמ שכתב המנהג לפי(: ה"סק) ז"ט

 .אסור זה גם, חדש

 ולא, מצווה בעילת לאחר' ב ביום שעושים בסעודה דווקא מותר(: ז"סק) ך"בש מובא, ח"ב

 שהשמחה" שם אומרים ואין, הנישואין נגמרו ולא מצווה בעילת קודם שהיא' ב ליל של בסעודה

 .יחד ונשים גברים שיש משום רק" במעונו

 .אמו או אביו מת המחרת שביום בלילה בסעודה לאכול אסור: א"י בשם א"רמ, ו"מהרי

 ונוהגים ראיה המנהג אין מצוי שאינו בדבר אך. כן שנוהגים ראה שלא' כ ז"העט(: ח"סק) ך"ש

 . לאסור

 .מסכת וסיום ופדיון בברית לא אך, שמחה בה שיש חתונה בסעודת דווקא אסור(: ח"סק) ש"פת

 דינים בקצרה:סיכום 

גמ' מו"ק )כב( מבואר דאבל )על שאר קרובים תוך ל' ועל או"א י"ב חודש( אסור לסעוד בבית בא. 

 המשתה.

 

 :ב. לסעוד עם המשמשים )באולם השמחה(

  .מותר –דעת רבינו טוביה 

 אסור. –דעת הרמב"ן רא"ש ומהרי"ל הגהות מיימון 

 

 :ג. להיכנס לאולם השמחה בלי לאכול

 וכן הבין הב"י בהגהות מיימון. ,מותר –טוביה דעת רבינו 

 "מ בהגהות מיימון.רכאסור וכן הבין הד –דעת הרמב"ן רא"ש ומהרי"ל 

 

 :ד. להיכנס לחופה לשמוע ברכות )שלא בשעת סעודה(

  .ברצלוני וי"א בטורל מותר וכן ס"ל ר"י א  –דעת הגהות מיימון ורבינו טוביה 

 אסור. –דעת הרמב"ן רא"ש ומהרי"ל 

 וכן פסק מרן השו"ע.

 

 לכו"ע מותר. –ה. לשמוע ברכות החופה חוץ לאולם 
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ולכן אסור להיכנס לשמוע הברכות אפילו שלא  ,ולהלכה פסק מרן השו"ע כהרא"ש ורמב"ן

 בשעת אכילה.

אולם הרמ"א פסק דמותר להיכנס לחופה לשמוע הברכות )אם הוא לא במקום הסעודה( אחר 

 כהגהות מיימון.ל' כראב"ן ולא אחר ז' 

 ולפי"ז התיר הרמ"א לערוך חופה ולברך.

 

ו. וכן מותר לאבל אחר ל' ללוות את החתן לחופה וללבוש קצת בגדי שבת )והש"ך )ד'( כתב 

 דהלבוש השמיט מילה קצת ואפשר דגם הרמ"א ל"ד נקט ומותר כל בגדי שבת(.

דמותר ללוות את החתן אף ז'( -ואם הוא אבל על שאר קרובים דעת הב"ח ט"ז )ד'( ופת"ש )ג'

דחה החופה יתש תוך ל' ודלא כהש"ך דאוסר וכן חתן שלא קיים מצות פריה ורביה ויש חשש 

 אם האבל לא ילך מותר ללוותו לחופה )פת"ש ז'(.

 

 :ז. האם למלווה את החתן לחופה מותר לאכול בבית המשתה

שמתבטל המעשה משא"כ  הט"ז )ד'( אוסר דהרי גם במשיא יתום ויתומה דלא התירו אלא בגלל

דהמקילים בזה יש להם ע"י  הביא ופת"ש )ז'( בשם פנים מאירות ,מלווה לא יתבטל הסעודה

 שיסמוכו.

 

 :. האם מותר לאבל לאכול עם המשמשים שלא במקום השמחהח

 מותר ]באופן שלא מברכין שהשמחה במעונו[. –דעת הסמ"ק וכל בו 

 ל' יום.אסור עד אחר  –דעת הגהות אשרי בשם או"ז 

שהמשמשים נמצאים( ויאכל  היכןוהרמ"א נקט כהגהות אשרי רק שאם ירצה ישמש שם )

 בביתו.

 

 . בענין סעודת הדגים שהיו נוהגים לעשותט

סעודת דגים שהיו נוהגים ביום שאחרי החתונה מותר דאז  –דעת הרוקח ב"י רמ"א ב"ח ש"ך 

 ה סעודה.מפסיקים לומר שהשמחה במעונו א"כ ניכר שאין שמחה באות

אבל בליל שני שעדיין לא בעל  וביאר הש"ך )ז'( דזה דווקא ביום שני דאז הוא אחר בעילת מצוה.

 עדיין מברכין שהשמחה במעונו א"כ אסור להשתתף בה.ובעילת מצוה 

 וכתב ערוה"ש )י"ד( דהיום דנוהגים לברך שהשמחה במעונו כל ז' אסור להשתתף כל ז'.

 

 יארצייט. סעודת מצוה בליל י

וכן דעת הש"ך )ח'(  ,ארצייט על או"אום הימהר"י וי"ל אסר לאכול בסעודת חתונה )פת"ש ח'( בי

וכן פסק בכף החיים )תקס"ח ס"ק פא )ב'( וכתב ערוה"ש )י"ד( דאין להחמיר אלא ביארצייט 

 והלבוש כתב דלא ראה שנוהגים לאסור.. וכן פסק בחזו"ע )ח"ג עמ' ר"ד( .הראשון

 

 סימן שצ"ב

 סעיף א': 

  ונישואיןונישואין  אירוסיןאירוסין  איסוראיסור

  ואפילוואפילו  ואמו,ואמו,  אביואביו  עלעל' ' אפיאפי  מותרמותר  שלשיםשלשים  ולאחרולאחר  סעודה,סעודה,  בלאבלא  אפילואפילו  יוםיום' ' לל  כלכל  אשהאשה  לישאלישא  אסוראסור

  כןכן  אםאם  אלאאלא  סעודהסעודה  יעשהיעשה  שלאשלא  והואוהוא  המיתה,המיתה,  ביוםביום  אפילואפילו  אשהאשה  לקדשלקדש  ומותרומותר  סעודה.סעודה.  לעשותלעשות

  ..((עיקרעיקר  וכןוכן  ןן""והרמבוהרמב  שש""והראוהרא  יום. טוריום. טור' ' לל  כלכל  אסוראסור  לארסלארס  דגםדגם  אא""ויוי. ). )יוםיום  שלשיםשלשים  עברועברו

 .'ל תוך מותר דאירוסין זו' מגמ משמע ולכאורה .לנישואין יום' ל כל.(: כג) ק"מו
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 מפני האלמנה מן חוץ יתארסו)שנתגרשו או נתאלמנו(  הנשים כל אומר יוסי' ר.(: מא) יבמות

 .באירוסין אסור' ל דתוך זו' מגמ משמע ולכאורה .יום' ל האיבול

 ה"ה ולכאורה .ברחמים אחר יקדמנו שמא באב בתשעה לארס מותר(: ח א תענית) ירושלמי

 '.ל תוך באבלות

 

 המיתה ביום אפילו לארס ומותר, סעודה בלי אפילו יום' ל כל אשה לישא אסור(: ה ו) ם"רמב

' מגמ והראיה .ואמו דאביו באבלות אפילו בסעודה ולשאת לארס מותר יום' ל ואחר, סעודה בלא

 רבי זו דמשנה ראיה אין ביבמות דאיתא ומה .ל"הנ מהירושלמי ראיה להביא יש וכן( שם) ק"מו

 .מתיר הוא סעודה דלא אך סעודה עם אירוסין דווקא אסר יוסי רבי נ"א כוותיה ל"קיי ולא היא יוסי

. ומה דאיתא סעודה בלי לארס גם אסור' ל תוך אך, ל"כנ: א"רמ, טור(, מח) ש"רא(, ר) ן"רמב

ה"ה לאירוסין ולריבותא נקט נישואין דהו"א דנישואין שיש מצות פריה  במו"ק שם( כל ל' לנישואין

ורביה מותר תוך ל' קמ"ל דאסור. )רמב"ן( א"נ הו"א כמו שאסור להיכנס לבית משתה י"ב חודש 

ה"ה להתחתן אסור י"ב חודש קמ"ל דאחר ל' מותר כדאמרינן ביבמות )סב:( רבי יהושע אומר 

 זקנותו וכו' ומיירי אף במי שקיים מצות פריה ורביה.נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה ב

 ומהירושלמי לא קשה דאבלות ישנה )ט"ב( קלה יותר ולכן התירו אירוסין.

. אפילו ביום שרי ודאי אירוסין בלא בשידוכין עצמו לקשר(: א"סק) ך"בש מובא(, ב"סק) ח"ב

 .המיתה

 

 עודה דהלכה כמיקל באבל.ולהלכה פסק מרן השו"ע כהרמב"ם דמותר לארס תוך ל' בלא ס

 דגם אירוסין בלא סעודה אסור תוך ל' דרבים נינהו ובתראי.והרמ"א פסק כהרא"ש ורמב"ן וטור 

 

 העולה מהאמור:

 לכו"ע אפילו ביום המיתה. א. שידוכין בלא אירוסין מותר

 ב. נישואין עם סעודה אחר ל' מותר לכו"ע.

' בב"י דהרמב"ם לא נקט כרבי יוסי לכאורה ג. אירוסין בסעודה תוך ל' אסור לכו"ע )אמנם א

 מותר(.

 :ד. אירוסין בלא סעודה תוך ל'

 ודעת הרמב"ן רא"ש טור ורמ"א דאסור. ,דעת הרמב"ם ושו"ע דמותר

 סעיף ב': 

  אשתואשתו  מתהמתה

  דינודינו  המשתההמשתה  לביתלבית  ליכנסליכנס  אבלאבל))  רגליםרגלים  שלששלש  עליהעליה  שיעברושיעברו  עדעד  אחרתאחרת  לישאלישא  אסוראסור  אשתו,אשתו,  מתהמתה

  לאלא  ואםואם  זה,זה,  לעניןלענין  כרגליםכרגלים  חשוביםחשובים  אינםאינם  כפוריםכפורים  ויוםויום  השנההשנה  וראשוראש  ..((טורטור( )( )קרוביםקרובים  בשארבשאר  כמוכמו

  ולכנוסולכנוס  מידמיד  לקדשלקדש  מותרמותר  שישמשנו,שישמשנו,  מימי  לולו  שאיןשאין  אואו  קטניםקטנים  בניםבנים  לולו  שיששיש  אואו  ורביהורביה  פריהפריה  מצותמצות  קייםקיים

  שאזשאז  ורביהורביה  פריהפריה  מצותמצות  קייםקיים  לאלא  כןכן  אםאם  אלאאלא  יוםיום  שלשיםשלשים  לאחרלאחר  עדעד  עליהעליה  יבואיבוא  ולאולא  שבעה,שבעה,  אחראחר

  . . ''זז  אחראחר  עליהעליה  לבאלבא  מותרמותר

  שבעהשבעה  אחראחר  עליהעליה  ולבואולבוא  לישאלישא  מותרמותר  ואמו,ואמו,  דאביודאביו  באבלותבאבלות  אפילואפילו  אבלות,אבלות,  בשארבשאר  הדיןהדין  והואוהוא: : הגההגה

  . . ורביהורביה  פריהפריה  קייםקיים  לאלא  אםאם

  אואו  בתובתו  איןאין  אםאם  מקוםמקום  מכלמכל  ומשרתות,ומשרתות,  משרתיםמשרתים  לולו  לשכורלשכור  בידובידו  ויכולתויכולת  עשירעשיר  שהואשהוא  מימי  דאףדאף  אא""יי

  מיקרימיקרי  מאחרים,מאחרים,  שמתבייששמתבייש  דבריםדברים  שארשאר  אואו  הראשהראש  בחפיפתבחפיפת  לשמשולשמשו  שתוכלשתוכל  בביתובביתו  אצלואצלו  כלתוכלתו
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  מקיליןמקילין  שרביםשרבים  המנהגהמנהג  נשתרבבנשתרבב  ולכןולכן  ,,((גג""סיסי  יי""מהראמהרא  פסקיפסקי))  בזהבזה  כיוצאכיוצא  וכלוכל  שישמשנושישמשנו  מימי  לולו  איןאין

  . . לעצמולעצמו  יחושיחוש  נפשנפש  ובעלובעל  רגלים,רגלים,  שלששלש  תוךתוך  נשיםנשים  ונושאיןונושאין  בעניןבענין

  מיתתמיתת  אחראחר  רגליםרגלים  שלששלש  תוךתוך  אשהאשה  שישאשישא  עדעד  מתפיסתומתפיסתו  להניחולהניחו  רוצהרוצה  ואינוואינו  השרהשר  שתפשושתפשו  מימי

  ::עיקרעיקר  לילי  נראהנראה  וכןוכן( ( יי""בב))  דידיהדידיה  צערצער  משוםמשום  מתיריןמתירין  ישיש  אשתואשתו

' ר. רגלים' ג עליה שיעברו עד אחרת לישא אסור אשתו מתה.(: כג) ק"מואיתא בגמ' מו"ק )כג.( 

 .מותר ושלישי אסור ושני ראשון אומר יהודה

 ואם אין לו בנים מותר לישא לאלתר משום ביטול פריה ורביה. 

 .הניחה לו בנים קטנים מותר לישא לאלתר מפני פרנסתן

לכי ופרנסי את בני אחותך  :יוסף הכהן ואמר לאחותה בבית הקברות מעשה שמתה אשתו של

 עכ"ל הגמ'. .לאחר ל' יום :אר"פ ?מאי לזמן מרובה .ואעפ"כ לא בא עליה אלא לזמן מרובה

 

 ובענין המתנת כמה רגלים כשמתה אשתו נאמרו כמה טעמים:

מו"ק )כג. ד"ה א. שיהיה ג' רגלים בלא שמחה כדי שלא ישכח אהבת אשתו הראשונה. תוס' 

 עד(.

)ומבואר  חתב. שימתין כמה רגלים שישכח אשתו הראשונה כדי שלא יהיו ב' דעות במיטה א

בגמ' נדרים )כ:( דמהפסוק "ולא תתורו אחרי לבבכם" למד רבי דאל ישתה אדם בכוס זה ויתן 

 (.עיניו בכוס אחר ואמר רבינא לא נצרכה אלא אפילו ב' נשיו. רא"ש סי' מ"ח ורמב"ן קצ"ח

 ג. פן יזכור אשתו הראשונה ויזכירנה לאשתו השניה בכדי לקנטרה.

ד. כדי שלא יחשדוהו שהוא שמח במיתת אשתו הראשונה או שאינו חושש במיתת אשתו ואין 

 זה כבוד אשתו.

 

 :ולפי טעמים אלו אין ר"ה ויום הכפורים נחשבים כרגלים

נו. פרישה. ג. וא"כ אין שמחה בהם א. מפני שהם סמוכים. ב. ימים נוראים הם ולא לשמחה נית

ודלא כהאגודה )ט"ז(  ,וכן פסק השו"ע ,רא"שוהולא ישכח את אשתו הראשונה. כן דעת הרמב"ן 

 דר"ה ויום הכפורים נחשבים כרגלים.דס"ל 

"א החמיר ק"ס בשם רעתדנחשב כרגל והח רכתב הפת"ש )א'( בשם דגמ" :ושמיני עצרת

 כרא"ש.

 

. מכיון שהלכה כמיקל רגלים שני לישא אסור(: מח) ש"רא(, קצח) ן"רמב(, נד אבל) גיאת ץ"רי

 .באבל

 אסור(: א) ד"תה, ם"ורשב א"וריצב ה"וראבי ח"ר בשם( ג ו) מ"הגה:(, -.יד) ף"ברי י"ב(, ה ו) ם"רמב

 )ולא שייך לומר הלכה כמיקל באבל דאין הטעמים משום אבלות אלא כנ"ל(. רגלים.' ג לישא

 

וכן פסקו רוב  .חתכי הרי"ף והרמב"ם מסכימים לדעת א ,השו"ע כהרמב"םולהלכה פסק מרן 

 .הפוסקים

 

 :אמנם יש מקרים שהתירו להתחתן תוך ג' רגלים

 א. אם לא קיים מצות פריה ורביה )מו"ק כג.(

 וכל מי שאין לו בן ובת או היה לו ולא הניחו בן ובת )בין שניהם( בכלל זה.

 לפרנסן( מו"ק )שם(.ב. יש לו בנים קטנים )כדי 

 ג. אין לו מי שישמשנו )ירושלמי יבמות כח.(

 

כמו שפסק השו"ע בס"א כהרמב"ם )ודלא כר"ת  ,במקרים אלו מותר לקדש אף ביום המיתה

 רא"ש ראב"ד ב"ח )ו'( ט"ז )ד'( וש"ך )ה'( דאסרו לקדש עד לאחר ז'(.
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  :ונחלקו הראשונים מתי מותר להתחתן

 תוך ל'.מותר להתחתן  –דעת ר"ת 

 אסור להתחתן עד לאחר ל'. –דעת הרמב"ן 

 

 מותר להתחתן. ,תוך ל' ,דאחר ז' ולהלכה פסק מרן השו"ע כר"ת

 א עליה אסור עד אחר ל' יום כמעשה דיוסף הכהן. וולב

 :א עליה תוך ל'ואמנם במי שלא קיים מצות פריה ורביה נחלקו הראשונים אם מותר לב

 '.א עליה אחר זומותר לב –דעת ר"ת 

 אחר ל'.רק  –דעת הרמב"ם 

 

 ולהלכה פסק מרן השו"ע כר"ת.

 

 ים נוספים שהתירו לאלמן להתחתן תוך ג' רגלים.שני אופנובפת"ש )א'( הביא 

ועכשיו באדר ב' מותר  ,כגון מתה בחוה"מ פסח ,אך לא ג' רגלים ,ד. מי שעבר עליו י"ב חודש

 להתחתן. רע"א וחת"ס.

תן אחר ב' רגלים עם אלמנה בת ת"ח ואשת ת"ח וידוע הח"פ התיר שיתח –ה. ת"ח אלמן 

 שתשרתהו כראוי ומצוה להרנין לב אלמנה.

 ו. וכן עשיר שיכול לשכור משרתים ולא נוח לו בהם )שאין בתו או כלתו אצלו(.

 

 ופסקי התוס' החמירו )הובא בב"י(. התה"ד מתיר להתחתן תוך ג' רגלים )הובא בב"י(.

 בענין ונושאים נשים תוך ג' רגלים אך בעל נפש יחוש לעצמו.וכתב הרמ"א דרבים מקילים 

 :ובכוונת הרמ"א נחלקו האחרונים )הובאו בפת"ש ג'(

מותר להתחתן  ,אם אין בתו וכלתו אצלו ,עשיר שיכול לשכור משרתים –דעת החינוך בית יהודה 

 אחר ב' רגלים.

ל' יום כדי לשמור עצמו מן גם אם בתו וכלתו עמו מותר להתחתן אחר  –ודעת שו"ת בית יעקב 

 החטא.

ומזה שהרמ"א כתב יחוש לעצמו י"ל דמסדר קידושין לא ימנע לסדר למי שהחליט להתחתן 

 לפני ג' רגלים.

 וכן אין להחמיר כלל בשמועה רחוקה. וכן מונים ג' רגלים מיום המיתה ולא מיום הקבורה.

 

קל לשאת תוך ג' רגלים הוא )הובא בפת"ש ד'( דהטעם שהרמ"א כתב דנהגו לה רוכתב הדגמ"

כי האירוסין הוא ביום החופה ויש חשש שמא יקדמנו אחר )והו"ל כמי שאין לו מי שישמשנו( 

 משא"כ בזמנם דהיה אפשר באירוסין בלא נישואין.

 

ז. מי שתפסו השר ואינו רוצה לשחררו עד שישא אחרת תוך ג' רגלים למות אשתו )עבר ר"ה 

 יום הכפורים וסוכות(.

דהם מדברים שקר ואף אם ישחררו לא דומה למי שיש לו  אסור לו לישא אחרת. –מרדכי דעת ה

 בנים קטנים.

ועוד דהו"ל  דאם מפני חיי הבנים התירו כ"ש מפני חייו. מותר לישא אחרת. –דעת הב"י ורמ"א 

 ועוד מי גרע צער דתפיסה ממי .א עליה בזמן המותרוובפרט דיכול לב ,כשבוי דכולהו איתנהו ביה

 שאין לו מי שישמשנו.

ונראה דכוונת הב"י ורמ"א דמותר להתחתן תוך ל' ולבא עליה אחר ל' )כדין מי שאין לו מי 

 שישמשנו(.

 

רחיצה אף אם החתן ואבל שהתירו לו לישא אשה תוך ל' יום מותר בכיבוס  :וכתב הפת"ש )ב'(

 וכלה אבלים.
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כן גילוח בהמשך אם גילח ביום בתספורת וגילוח ונטילת צפורניים מותר ביום חתונתו )ו

 אולם אם גם הכלה אבלה אסור בתספורת. ,אם רק החתן אבל (,חתונתו

 

דהתם הרגל דרבים מבטל  ,וכן מי שמותר להתחתן תוך ל' לא בטל ממנו גזירת ל' )ושונה מרגל

דין שמים על הנשמה משא"כ ברגל דיחיד לא מבטל דין שמים מהנשמה( וימי הנישואים עולים 

 לו.

 

ואסורה ליארס ולהינשא ג' חודשים משום הבחנה )שיבחינו , אשה שמת בעלה מתאבלת ל' יום

 אם העובר הוא מהבעל הראשון או השני(.

ניחה לה ושוכחת אהבת בעלה הראשון לאחר  א"צ להמתין ג' רגלים דאשה בכל דהואוהטעם ד

"ב חודש איני יודע מאין להם נשים הנוהגות להתאבל י :ל' יום. ש"ך )ב'( ט"ז )ג'( וכתב הט"ז )ג'(

 זאת ואולי עושות בשביל בניהם שמתאבלים י"ב חודש.

 

 בענין אשה אבלה והחתן לא קיים מצות פריה ורביה 

  .מותר לישא את המשודכת אחר ז' אף כשאין הפסד –דעת ר"ת 

 מותר לישא את המשודכת רק כשיש הפסד סעודה. –דעת הרא"ש 

 

דמי ששידך ולא קיים מצות פריה ורביה ואירע אבל  הרא"שולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת 

 למשודכת ואיכא הפסד סעודה מותר להתחתן אחר ז' )כי יש מי שיטרח עבורה אחר ז'(.

 

טרח עבורה אחר ז' ואם תתחתן אחר ז' יפסידו כל הסעודה יוכתב הפת"ש )ו'( דאם אין מי ש

 מים.מותר להתחתן אחר ג' ימים ויש מתירים אפילו תוך ג' י

 תחתן עד אחר ז'.להאולם החזו"ע )ח"ב עמ' של"ד( חולק ואוסר 

 

 

 סעיף ג':

  קטניםקטנים  בניםבנים  לולו  ישיש  פו"ר או אםפו"ר או אם  מצותמצות  קייםקיים  שלאשלא  מימי

  מותרמותר  המשודכתהמשודכת  אחיאחי  מתמת  חופהחופה  צרכיצרכי  שהכיןשהכין  ואחרואחר  אשהאשה  ושידךושידך  ורביהורביה  פריהפריה  מצותמצות  קייםקיים  שלאשלא  מימי

  מותרמותר  אשתואשתו  לאחותלאחות  ונתרצהונתרצה  קטניםקטנים  בניםבנים  לולו  ישיש  אםאם  וכןוכן: : שבעה. הגהשבעה. הגה  אחראחר  עליהעליה  ולבאולבא  לכנסהלכנסה

  ..((ומרדכיומרדכי  מיימונימיימוני  והגהותוהגהות  שש""הראהרא' ' בפיבפי  ככ""ככ))  מאחרתמאחרת  יותריותר  אחותהאחותה  בניבני  עלעל  מרחמתמרחמת  היאהיא  כיכי  לכונסהלכונסה

מעשה שמתה אשתו  .גמ' מו"ק )כג.( הניחה לו בנים קטנים מותר לישא לאלתר מפני פרנסתן

של יוסף הכהן ואמר לאחותה בבית הקברות לכי ופרנסי את בני אחותך ואעפ"כ לא בא עליה 

 לאחר ל' יום. :אר"פ .אלא לזמן מרובה

)ש"ך ז'( אף אם אין  .מבואר מכאן דכשנושא את אחות אשתו האבלה מותר לכונסה מיד תוך ז'

 מאחרת. רמ"א. כיון שהיא מרחמת על בני אחותה יותר הפסד סעודה.

 ש"ך )ז'( ט"ז )ו'(. .אחר ז' - ואם לאו ,לאחר ל' - קיים פו"ר כבר אםש :א עליה תלויוולענין לב

 



191 

 

 סימן שצ"ג

 סעיף א': 

  יציאת אבל לבית הקברות או לבית האבליציאת אבל לבית הקברות או לבית האבל

  לאחריםלאחרים  מתמת  אםאם  --  ואילךואילך  מכאןמכאן  הקברות,הקברות,  לביתלבית  ולאולא  האבלהאבל  לביתלבית  יוצאיוצא  אינואינו  הראשוניםהראשונים  ימיםימים' ' גג  אבלאבל

  במקוםבמקום  אלאאלא  המנחמיםהמנחמים  במקוםבמקום  יושביושב  ואינוואינו  הקברות,הקברות,  לביתלבית  המטההמטה  אחראחר  יוצאיוצא  בשכונתו,בשכונתו,  מתמת

: : אחרת. הגהאחרת. הגה  בשכונהבשכונה  ואפילוואפילו  ראשון,ראשון,  ביוםביום  אפילואפילו  יוצאיוצא  וקובריהוקובריה  מטהמטה  כדיכדי  שםשם  איןאין  ואםואם  המתנחמים,המתנחמים,

  הולךהולך  אבלאבל  איןאין  כיכי  עכשיועכשיו  כןכן  נוהגיןנוהגין  ראיתיראיתי  ולאולא  ..((זז""פפ  מיימונימיימוני  הגהותהגהות))  ככולוככולו  הואהוא  הריהרי' ' גג  יוםיום  ומקצתומקצת

  שעכשיושעכשיו  ומאחרומאחר  רשות,רשות,  אלאאלא  הואהוא  חיובחיוב  שלאושלאו  ואפשרואפשר  שבעה,שבעה,  כלכל  האבלהאבל  לביתלבית  ולאולא  הקברותהקברות  לביתלבית

  עדיף.עדיף.  תעשהתעשה  ואלואל  שבשב  בימיהםבימיהם  כמוכמו  מתנחמיםמתנחמים  איןאין

. לנחמו כדי האחר האבל לבית הולך אינו - הראשונים ימים שלשה, אבל: רבנן תנוגמ' מו"ק )כא:( 

 לאבלים בסמוך, המתנחמים במקום אלא, המנחמין במקום יושב אינו, ואולם. הולך - ואילך מכאן

 . לנחמם בא שהוא האחרים

 תתצ"ה( למד מכאן דה"ה ליציאה לבית הקברות והביא י"א דביום ג' מותר. סי' המרדכי )ו

 כי מקצת היום ככולו. השלישיגם לדעת הטור מותר ביום ש פשר אהד"מ )א'( מעיר דו

וכתב הד"מ עליו  .פלללך אצל השני להתוה חדאבל א שלושההביא בשם או"ז דאף תוך  ועוד

 דלא ראה נוהגים כן.

 יוצא. אינואבל בשכונה אחרת  ,בשכונתוש מת  רק על ל זהכותב הרמב"ן דכו

 

 המיטה נושאי כדי אין אם אבל ,דיש כדי מיטה וקובריה ?תניא באבל רבתי: במה דברים אמורים

 דהרי לא יהיה המת מוטל בביזיון.  ,מותר ללכת אפילו ביום ראשון וקובריה

 בלילה אחר שכלתה רגל מן השוק מותר לצאת.ש ה"ד )סי' ר"צ( ווכתב התר

 )ודלא כאו"ז המתיר לאבל לילך לאבל אחר להתפלל(. וכן פסק מרן השו"ע

 ואפשר .לא לבית הקברות ולא לבית האבל שבעההיום נוהגים לא לצאת כל ש והרמ"א פסק 

 .עדיף התעש  ואל שב בימיהם כמו מתנחמים שאין ועכשיו חיוב שאינו

 סעיף ב': 

  יציאת האבל מביתו לדבר מצוהיציאת האבל מביתו לדבר מצוה

: : המילה. הגההמילה. הגה  ברכותברכות  אואו  חופהחופה  ברכותברכות  לשמועלשמוע  ואפילוואפילו  ביתו,ביתו,  מפתחמפתח  יוצאיוצא  אינואינו  הראשוןהראשון  שבועשבוע  אבל,אבל,

  לביתולביתו  חוץחוץ  לצאתלצאת  דאסורדאסור  והאוהא  ..((צצ""רר  סימןסימן  הה""תת))  הפסידהפסיד  לאלא  הצורךהצורך  מפנימפני  בלילהבלילה  לצאתלצאת  המיקלהמיקל  מיהומיהו

  שצריךשצריך  אואו( ( אא""הה  מרדכימרדכי))  אחריואחריו  מושלמושל  שלחשלח  אםאם  אבלאבל  וכדומה,וכדומה,  ומתןומתן  למשאלמשא  אואו  לטייללטייל  דוקאדוקא  היינוהיינו
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  ,,((קק""ממ  סוףסוף' ' תוסתוס))  לצאתלצאת  לולו  מותרמותר  האבד,האבד,  דברדבר  כגוןכגון  הרבה,הרבה,  לולו  הצריכיםהצריכים  דבריםדברים  לשארלשאר  אואו  בדרךבדרך  לילךלילך

  ב.ב.""שפשפ  סימןסימן  לעיללעיל  עייןעיין  סנדליוסנדליו  נעילתנעילת  ודיןודין  נוהגין.נוהגין.  וכןוכן

    מדבר.מדבר.  ואינוואינו  במקומובמקומו  יושביושב  ואינוואינו  יוצאיוצא  שניהשניה

  ולדברולדבר  שלישיתשלישית  בשבועבשבוע  במקומובמקומו  לישבלישב  שלאשלא  רוצהרוצה  ואםואם: : מדבר. הגהמדבר. הגה  ואינוואינו  במקומובמקומו  יושביושב  שלישית,שלישית,

  ואיןואין  חדש,חדש,  בב""יי  כלכל  ואמוואמו  אביואביו  ועלועל  שלושים,שלושים,  כלכל  במקומםבמקומם  יושביןיושבין  שאיןשאין  נוהגיןנוהגין  ועכשיוועכשיו  בידו.בידו.  הרשותהרשות

  מנהגו. מנהגו.   לפילפי  מקוםמקום  כלכל  כיכי  המנהגהמנהג  מןמן  לשנותלשנות  איןאין  מקוםמקום  ומכלומכל  עיקר.עיקר.  זהזה  למנהגלמנהג

  מידמיד  שבוע,שבוע,  באמצעבאמצע  שמתשמת  כגוןכגון  שבועות,שבועות,  שלשהשלשה  שלמושלמו  לאלא  אפילואפילו  אדם,אדם,  כלכל  כשארכשאר  הואהוא  הריהרי  רביעית,רביעית,

  רביעית.רביעית.  הבאהבא  שבועשבוע  חשובחשוב  שאחריושאחריו  ושניםושנים  שבועשבוע  אותואותו  כשכלהכשכלה

 (.טור) .שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו )אפילו לדבר מצוה כגון מילה - גמ' מו"ק )כג.( אבל

 לאפוקי מצוה שבגופו דיוצא כגון למול את בנו )רא"ש כלל כ"ז סי' ב'(. 

כדי שירגישו כולם  ישיבתו, מקום את משנה אלא, הקבוע ומובמק יושב ואינו מביתו יוצא - שניה

   .שהוא אבל וינחמו

   מדבר. ואינו במקומו יושב - שלישית

   אדם. ככל הוא הרי - רביעית

משבוע נחשב חת שבועות מעת לעת אלא שעה אאין צריך שיהיו הוהוסיף ד ,הטורה והביא

  כשבוע.

 .ראשון שבוע שעבר ייחשב השבוע כשיסתיים, שבוע באמצע מת אם: ע"טוש

 הרגל לאחר - (אחד יום של רגל אפילו) הרגל קודם אחת שעה מתו קבר: שמשון' ר בשם טור

 .שלישי שבוע של דין יש

 .ראשוןדמותר לצאת לדבר מצוה אף בשבוע כתב ובד"מ )ג'( בשם נימוק"י 

 

  .לא יוצא אף לדבר מצוה ראשוןהנ"ל ובשבוע רא ומרן השו"ע פסק כהגמ

ושהאיסור הוא דווקא לצאת לטייל או מו"מ  תה"ד דבלילה אפשר לצאת.דעת והרמ"א הביא 

ד"מ ו' ב"י בסוף סעיף ד' בשם סמ"ק )אבל אם המושל קראו או שיש לו דבר האבד מותר לצאת. 

 . (ותוס' ופת"ש ז'

. ואפשר דמנהגם הוא על פי מותר לדבר וכן במקומו לישב שלא השלישי בשבוע רוצה ואם

 ירושלמי דפסק כר"י דאף בשבוע ד' אינו יושב במקומו. ד"מ ה'.

 אמות.' ד-מ יותר להיות צריך מקום שינוי: דניאל חמודי בשם( ז"סק) ש"פת

 סעיף ג': 

  יציאת האבל לביהכ"ניציאת האבל לביהכ"נ

  שבכלשבכל  נוהגיםנוהגים  ואנוואנו  ..((יי""בב( )( )המדרשהמדרש  לביתלבית  וכןוכן))  יוצאיוצא  בשבתבשבת  אָבלאָבל  הכנסת,הכנסת,  לביתלבית  בחולבחול  יוצאיוצא  אינואינו  האבלהאבל

  האבלהאבל  ואםואם  בשבת.בשבת.  אלאאלא  יוצאיוצא  שאיןשאין  נוהגיןנוהגין  אלואלו  ובמדינותובמדינות: : ה. הגהה. הגה""לבלב  יוצאיוצא  התורההתורה  קריאתקריאת  יוםיום

  לביתלבית  האבלהאבל  הולךהולך  למוללמול  התינוקהתינוק  וכשמביאיןוכשמביאין. . בביתובביתו  מתפללמתפלל  שלשהשלשה  לאחרלאחר  בריתברית  בעלבעל  אואו  מוהלמוהל

  מקיליןמקילין  וישויש  ,,((זז""אא))  בעירבעיר  אחראחר  מוהלמוהל  איןאין  ככ""אאאא  יצאיצא  לאלא  שלשהשלשה  תוךתוך  אבלאבל( ( יי""אשיראשיר  הגהותהגהות))  הכנסתהכנסת

  לצורךלצורך  ולגלחולגלח  הצפרניםהצפרנים  לתקןלתקן  לולו  ומותרומותר  ..((יי""בב))  בעירבעיר  אחראחר  מוהלמוהל  ישיש  אםאם' ' אפיאפי  שלשהשלשה  תוךתוך' ' אפיאפי

  מצוהמצוה  דברדבר  כלכל  וכןוכן  ,,((סתםסתם  דמתירדמתיר  זז""כאכא  דלאדלא  הרבהרב  סברתסברת))  אסוראסור  אחראחר  מוהלמוהל  ישיש  אםאם  אבלאבל  המילה,המילה,

  ..((יי""ובוב  הרבהרב  סברתסברת))  המצוההמצוה  לקייםלקיים  לצאתלצאת  לולו  מותרמותר  האבלהאבל  בלאבלא  לעשותלעשות  אא""שאשא

 אבל ג' ימים הראשונים אינו הולך לבית האבל מכאן ואילך הולך וכו'. :גמ' מו"ק )כא:( ת"ר

אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו שניה יוצא ואינו יושב במקומו  :ועוד בגמ' )שם כג.( ת"ר

 יצא שלא הוא ודאי כי, ביתו מפתח יצא לא ראשונה שבת לומר הוצרכו לא: אומר יהודה רביוכו' 

   לנחמו. לביתו אז נכנסין הכל שהרי - ביתו מפתח
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 יושב - רביעית. במקומו יושב ואינו יוצא - שלישית. ביתו מפתח יוצא אינו - שניה: אמרו כך אלא

 . אדם ככל הוא הרי - חמישית. מדבר ואינו במקומו

ואיתא בירושלמי )פ"ג ה"ה( ]גם דעת[ ר"ש אומר אבל בשבת הראשונה הולך לביהכ"נ ואינו יושב 

 במקומו וכו'.

 אינו הולך לביהכ"נ אבל לביהמ"ד הולך בשבת ולא בחול. –ותניא באבל רבתי 

 .ראהגמ בביאורהראשונים  וונחלק

דדווקא לבית  .מותר לאבל לצאת לביהכ"נ אפילו בחול ואף תוך ג' ימים –א. דעת הרי"ץ גיאת 

ואין הלכה לא כת"ק ור"י אלא כר"ש שבירושלמי  .אבל לביהכ"נ יוצא ,האבל לא יוצא תוך ג'

 )דהלכה כמיקל באבל( שאף בשבוע ראשון יוצא לביהכ"נ.

 

 אפילו בשבת אינו יוצא. –ב. דעת הראב"ד 

והלכה כת"ק ולא כר"ש  .וכדאיתא באבל רבתי )שם( .כי הוא מסביר "שבת ראשונה" שבת ממש

וכן אין לדייק שהאיסור הוא רק לילך  .בליאפילו שהוא מיקל כי ר"ש הובא רק בירושלמי ולא בב

 מפורשות לאסור. סוגיותלבית האבל אבל לביהכ"נ יהיה מותר דיש לנו 

 

ובשבת הנוהגים לצאת מותרים  .בחול אסור לצאת - ג. דעת רב האי גאון רמב"ן ראש וטור

 לצאת.

בל בשבת והסביר הרא"ש כי מה שכתוב דשבת ראשונה לא יוצא הכוונה לימי החול שבשבוע א

 יוצא.

 אמנם לקריאת התורה בשני וחמישי יוצא. .ומרן השו"ע פסק כהרא"ש והטור

 

כל מה שאסור לצאת מבית היינו לטייל אבל לדבר מצוה כגון תפילה מגילה  - ד. דעת הנימוק"י

 וכו' מותר.

 

 .(י ה"י"שמחות פ)המ"ד מותר לאבל לצאת בשבת ואפילו בשבת ראשונה יולב

 

 אבל שהוא מוהל

ואחר ג' ימים  .תוך ג' ימים אסור לצאת אא"כ אין מוהל אחר. )ש"ך ה'( –עת הגהות אשרי ואו"ז ד

 יתפלל בביתו ואחר כך ילך לביהכ"נ כשמביאין את התינוק.

לדידן דאבל יוצא לביהכ"נ בשני וחמישי לקריאת התורה כ"ש שיצא למול אפילו תוך  –דעת הב"י 

 ג' ימים ואפילו יש שם מוהל אחר.

 .]וכבר הבאנו דעת הנימוק"י דלדבר מצוה מותר לצאת[

 

 אבל בט"ב

כתב הרא"ש )סו"ס ל"ז( מכאן נהגו באשכנז שבליל ט"ב הולך לביהכ"נ וכן למחרת עד גמר 

 קינות ואז הולך לביתו.

 ומרן השו"ע פסק כמו שהביא בב"י.

 והרמ"א פסק כהגהות הרא"ש.

 

 ל לצאת.ון בבית האבל האם יכיאם אין מני

 מניין יש אם רק הוא בחול שהאיסור דנראה"ש )ב'( הביא מחלוקת דעת החכמת אדם הפת

 יש אם פ"ועכ, יחידי שיתפלל משמע א"ובמג, נ"לביהכ ללכת מותר מניין לו אין אם אך, בביתו

 .לשם ללכת מותר ע"לכו ביתו מול בחצר מניין

 

ובבבל  ,לפני הציבורוכתב הטור בשם רב האי דהיכא דהמנהג לילך לביהכ"נ האבל מגיע 

 בכפרים הולכים לביהכ"נ ובעיירות גדולות וכרכים נשארים בבית.
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ובשם הרא"ש כתב שבאשכנז נוהגים לילך לביהכ"נ ואחר התפילה עומדין ליד האבל והולכים 

 אתו עד לביתו וסומכין על דברי הגדה שבזמן המקדש וכו'.

 סעיף ד': 

  מקום בביהכ"נ בשבתמקום בביהכ"נ בשבתי י נונויישש

  וישויש: : עושים. הגהעושים. הגה  הםהם  יפהיפה  בשבתבשבת  הכנסתהכנסת  בביתבבית  מקומםמקומם  לשנותלשנות  שלאשלא  בליםבליםאא  כשהםכשהם  הנוהגיםהנוהגים

  המנהג.המנהג.  לשנותלשנות  ואיןואין  פשוט,פשוט,  המנהגהמנהג  וכןוכן  ..((פירותפירות  המוכרהמוכר  פפ""סס  יי""ננ))  מקומומקומו  ישנהישנה  בשבתבשבת  שגםשגם  אומריםאומרים

לשנות מקום בשבת כמו בחול ואין בו משום אבלות בפרהסיא : צריך דעת נימוק"י )ב"ב מט.(

שהרבה פעמים אדם מחליף מקומו  ,ועוד הקברות בשבת.שהרי התירו מעמדות ומושבות בבית 

ז"א שישיבה לכבוד המת מותר בשבת  .('ש"ך ז)דמנהגי ל' נוהג אף בשבת.  ,ועוד .אף שאינו אבל

 ת.בה"ה לשנות מקום ולשבת במקום אחר לכבוד המת מותר בש 

 ,חםוישר כאבל הנוהגים שלא לשנות מקום בשבת י ,לשנות מקוםיש בחול  –דעת י"א בנימוק"י 

ואין ראיה מזה שהיו עושים מעמדות ומושבות בבית הקברות  .שינוי מקום מיחזי כאבלותש

 אותם. הה מכיל תלא הי חתבשבת דהתם שאני שהיו עושים כך כדי שיאספו רוב עם כי ביכה"נ א

 כהיש אומרים.להלכה פסק מרן השו"ע ו

 לשנות כהנימוק"י.שצריך והרמ"א פסק 

 

 לאחר נ"לביהכ בשבת שבאה שיולדת פסקו מאירות והפנים שבעה הנחלת(: ו"סק) ש"פת

' ל אבלות שנוהגים ך"הש סברת מצד וגם כפרהסיא, דהוי מקומה לשנות צריכה לא הלידה

. והדעת מכרעת שלא לשנות במחלוקת שנוי בשבת מקום שינוי דין דעיקר להקל אפשר בשבת

 במילי דרבנן אזלינן לקולא.

 .מקומו את משנהאינו  ברגל מת לו מת שאם כתבו מאירות והפנים לובלין ם"מהר(: ז"סק) ש"פת

 וכן תוך ז' מותר לצאת לקראת אביו שלא יודע על מיתת בתה אבל לא לקראת אחיו.

 

 חד.דד"א נחשב מקום א ,כשאבל משנה מקומו צריך להרחיק ד"א

 להיאסר בקדשים.יני אנינות יוכתב הב"י בשם נימוק"י דליל שני נחשב מיום ראשון לענ

 יום ראשון לענין הבראה.כבחול נחשב  בין השמשותוכתב הריטב"א דאם חזרו מהקבורה אחרי 

 .ובשבת דעת הריטב"א דלא יבריאו דהו"ל דברים שבפרהסיא

א. עשויים לתת מאכל למי שלא  .ודעת הב"י דמותר להברות בשבת ואינו מדברים שבפרהסיא

 מנהגי אבלות ועל אחרים לא נאמר שלא לנהוג אבלות.ן אהיה לו. ב. אין האבל נוהג כ

 

 :ועוד כתב הב"י בשם הכל בו

 א. בתפילת חול א"א תחינה ולמנצח ושיר מזמור.

 ב. בתפילת ערבית של שבת א"א ברכת מעין שבע ולא במה מדליקין.

 ג. אין מתפללין בביתו של מת אם אינו יוצא במיטה שהוא כבן ו' או ז' וי"א מבן שנה.

אין מתפללין בבית שאין בו אבלים )אף שיש אבלות( אלא תפילה ראשונה הסמוכה לקבורה ד. 

 להניח דעתו של מת.

 ה. ביום כיפור ור"ה הולך האבל לביהכ"נ ולא מדלגין מהתפילה כלום.
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 סימן שצ"ד

 סעיף א': 

  מדאימדאי  יותריותר  המתהמת  עלעל  להתקשותלהתקשות  שלאשלא

  אלאאלא  בוכה,בוכה,  הואהוא  אחראחר  מתמת  עלעל  מדאימדאי  יותריותר  עליועליו  המתקשההמתקשה  וכלוכל  מדאי,מדאי,  יותריותר  המתהמת  עלעל  מתקשיןמתקשין  איןאין

  ולגיהוץ.ולגיהוץ.  לתספורתלתספורת  שלשיםשלשים  להספד,להספד,  שבעהשבעה  לבכי,לבכי,  ימיםימים  שלשהשלשה

 אחר מת שעל סופו, מדאי יותר מתו על המתקשה כל: רב אמר יהודה רב ואמרגמ' מו"ק )כז:( 

, להספד ראויים ימים ושבעה, לבכי הראוי השיעור הם ימים שלשה? כיצד הא  בוכה. הוא

 אי הוא: ברוך הקדוש אמר, ואילך מכאן. האבלים של ולתספורת גיהוץ לאיסור יום ושלושים

 להספיד או לבכות וממשיך המוסיף וכל, הוא ידי מעשה, המת שהרי, ממני יותר בו רחמנים אתם

   מדאי. יותר מתו על מתקשה הוא הרי זה משיעור יותר

. בפנקסו מעיינים ולכן, ה"ב הדיין על ו"ח תגר קורא כאילו שנראה א,"והטעם לזה כתב הריטב

 נאבדת אינה היהודי שנשמת, המת על להתקשות שאסור הטעם מבאר א( יד, )דברים ן"והרמב

 .מדאי יותר עליו ולהצטער לבכות ראוי אין כן ועל, ארוך שכולו לעולם הולכת אלא, ו"ח

 

 מדאי. יותר המת על מתקשין שאיןהטושו"ע  וופסק

 

ונראה לפת"ש דאפשר  .בנו או בתו אל ינשק אותםובפת"ש )א'( בשם מהרי"ט דאדם שמת 

 .(בראשית פרק נ')נו שיוסף נשק לאביו "ויבך עליו וישק לו" מצילנשק שאר קרובים כמו ש 

אולם האור החיים הקדוש )שם( כתב דאין נכון לנשק למת כי הוא גדוש בטומאה ויוסף שנשק 

 .כי יעקב חי )על פי תענית ה:( שאני התם ליעקב

 סעיף ב': 

  חכםחכם

  עליהםעליהם  בוכיםבוכים  ואיןואין  חכמתםחכמתם  לפילפי  הכלהכל  חכמיםחכמים  תלמידיתלמידי  אבלאבל  העם,העם,  בשארבשאר  אמורים?אמורים?  דבריםדברים  במהבמה

  חודשחודש  בב""יי  לאחרלאחר  שמועתושמועתו  שבאשבא  חכםחכם  וכןוכן  חודש,חודש,  בב""מימי  יותריותר  עליהםעליהם  מספידיןמספידין  ואיןואין  יוםיום  משלושיםמשלושים  יותריותר

  אותו.אותו.  מספידיןמספידין  איןאין

 שיחזרו, ישיבה ושיושיבו בעיירות, תספדוני אללתלמידיו:  רבי להן אמרבגמ' כתובות )קג:( 

 ולעסוק להמשיך כדי תורה מלימוד כך אחר תבטלו ולא, יום שלשים לאחר מיד בתורה לעסוק

דלא עדיפנא ממשה רבינו דכתיב ]עליו[ ויבכו בני ישראל את משה האבל.  שנת במשך בהספדי

 בערבות מואב ל' יום. )דברים לד, ח( ל' יום ספדו יום ולילה וי"ב חודש יום או לילה.

 

  .שאול נפקו להו תריסר ירחי שתא ולא ברכיה למספדיה :בגמ' יבמות )עח:( אמר דוד

מכאן פוסק הרמב"ם )פי"ג ה"י( דכל האמור לעיל היינו בשאר העם אבל ת"ח הכל לפי חכמתם 

ואין בוכין יותר מל' ואין מספידין יותר מי"ב חודש וכן אין מספידין עליו בשמועה רחוקה )כמו 

 בשאול( עכ"ל.

 כן פסקו הטושו"ע.ו

 וכתב הרמב"ן )עמ' פ"ב( הטעם כי אין דרך ארץ להזכיר המת אחר י"ב חודש.

ורש"י במו"ק )כא:( אמר הטעם אין דרך כבוד לספוד אחר י"ב חודש אחר שנתקבלו תנחומים על 

א ואני אשברנה והמת והו"ל כרופא שמצא את מי שנשברה רגלו לפני שנה ונתרפא, וא"ל ב

 אה שהסממנים שלי טובים.וארפא כדי שתר
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 סעיף ג': 

  המתיםהמתים  עלעל  פקידהפקידה

  חי.חי.  הואהוא  עדייןעדיין  שמאשמא  ימיםימים  שלשהשלשה  המתיםהמתים  עלעל  ופוקדיםופוקדים  הקברותהקברות  לביתלבית  יוצאיןיוצאין

 חי הוא עדיין שמא ימים' ג המתים על ופוקדים הקברות לבית יוצאים: ע"טוש(, ח) רבתי אבל

 (.שנה עשרים וחי אחד שפקדו ומעשה)

והיה אפשר לגלות המת  בכוכים קוברים כשהיו בימיהם דווקא(: ב"סק) ך"בש מובא, פרישה

 .ולראותו

אבל היום שקוברין בארץ ושמים הרבה עפר ואבנים שאפילו היה חי מחמת כובד האבנים ועפר 

 כדלעיל סו"ס שס"ג. שלחן גבוה ז'. .הוא מת אסור לפתוח הקבר

 סעיף ד': 

  האבלהאבל  עלעל  מתוחמתוח  דיןדין

  זקוףזקוף  כאילוכאילו  שבעהשבעה  ועדועד  משלשהמשלשה  כתפיו.כתפיו.  ביןבין  לולו  מונחתמונחת  בבחרחר  כאילוכאילו  האבלהאבל  יראהיראה  ימיםימים  שלשהשלשה  כלכל

  מתוחהמתוחה  הדיןהדין  השנההשנה  אותהאותה  וכלוכל  בשוק.בשוק.  לפניולפניו  עוברעובר  כאילוכאילו  שלשיםשלשים  ועדועד  משבעהמשבעה  זוית.זוית.  בקרןבקרן  כנגדוכנגדו

  המשפחה.המשפחה.  כלכל  נתרפאתנתרפאת  משפחהמשפחה  באותהבאותה  זכרזכר  בןבן  נולדנולד  ואםואם  משפחה.משפחה.  אותהאותה  כנגדכנגד

ג' ימים הראשונים יראה את עצמו כאילו חרב מונחת בין  - אבל :בגמ' )מו"ק כז:( אמר רבי לוי

 כאילו עובר כנגדו בשוק. -מכאן ואילך  ,כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זוית - מג' עד ז' ,כתפיו

 

כל ז'  :דאמר רבי יוחנן ,ובירושלמי מו"ק )פ"ג ה"ז יח.( כל אותה שנה הדין מתוח על המשפחה

לכיפה  ?למה הדבר דומה .עד ל' היא רופפת. לאחר י"ב חודש היא חוזרת לתערה ,החרב שלופה

 עעו כולם.ומהן נתר חתעעה אושל אבנים כיון שנתר

 

אם נולד בן זכר באותה המשפחה נתרפאת כל המשפחה  :ואמר רבי אלעזר :ובירושלמי )שם(

ח"ב עמ' פ"ה( והגר"ש חזו"ע )ולכן במקרה כזה מותר לשאול בשלום האבלים תוך י"ב חודש. ]

  [.דבליצקי אסר זאת

 וכן פסק מרן השו"ע.

 

  :אבל שנולד לו בן תוך ל' האם יכול לעשות סעודה ומשתה ביום המילה

  .פרישה )ד'( אין עושיםוהמהרש"ל הלדעת הרוקח 

 לדעת הש"ך )ב'( מותר.

 סעיף ה': 

  חבורהחבורה

 .החבורההחבורה  כלכל  תדאגתדאג  שמתשמת  מהחבורהמהחבורה  אחדאחד

מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה  חדוא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן... אבגמ' שבת )קה: קו.( 

 כולה.

 בטושו"ע. כתבווכן 
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 סעיף ו': 

  ודאגהודאגה  אבלאבל  חובתחובת

  ויחזורויחזור  במעשיובמעשיו  ויפשפשויפשפש  וידאגוידאג  יפחדיפחד  אלאאלא  אכזרי,אכזרי,  הרי זההרי זה  חכמיםחכמים  שציוושציוו  כמוכמו  מתאבלמתאבל  שאינושאינו  מימי  כלכל

  בתשובה.בתשובה.

אלא יפחד  ,אכזרי הז רי חכמים ה וויפסק הרמב"ם )פי"ג הי"ב( כל מי שאינו מתאבל כמו שצ

 וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה.

 .וכן פסקו בטושו"ע

 זה הטעם לאבלות.שוכתב החרדים על הירושלמי )ברכות פ"ג ה"ה( 

 מורה רעה מידה, אחת דמעה אפילו בכה ולא בן לו שמת מי(: ג"סק ש"בפת הוזכר, תקנה) ז"רדב

 .הלב קושי על

 

 סימן שצ"ה

 סעיף א' וב': 

  ככולוככולו  יוםיום  מקצתמקצת

  שבעה,שבעה,  תוךתוך  בהםבהם  שאסורשאסור  דבריםדברים  בכלבכל  מותרמותר  שביעישביעי  ביוםביום  האבלהאבל  מאצלמאצל  מנחמיםמנחמים  שעמדושעמדו  כיוןכיון

  החמההחמה  שהנץשהנץ  כיוןכיון  שלשים,שלשים,  יוםיום  מקצתמקצת  שנאשנא  לאלא  שביעישביעי  יוםיום  מקצתמקצת  שנאשנא  לאלא  ככולו,ככולו,  היוםהיום  דמקצתדמקצת

  . . ((ירוחםירוחם  ורבינוורבינו  שש""רארא))  שלשיםשלשים  גזרתגזרת  ממנוממנו  בטלובטלו  שלשיםשלשים  ביוםביום

  המנחמיםהמנחמים  שרגיליןשרגילין  שעהשעה  עדעד  להמתיןלהמתין  צריךצריך  ,,''זז  ביוםביום  לבואלבוא  רגיליןרגילין  המנחמיןהמנחמין  שאיןשאין  אלואלו  ובמדינותובמדינות: : הגההגה

  ודלאודלא  לי,לי,  נראהנראה  כןכן  מנחמין,מנחמין,  לבואלבוא  שרגיליןשרגילין  הכנסתהכנסת  מביתמבית  יציאהיציאה  לאחרלאחר  דהיינודהיינו  ימים,ימים,  בשארבשאר  לבואלבוא

  ..((יי""באשירבאשיר  משמעמשמע  וכןוכן))  המנחמיןהמנחמין  בעמידתבעמידת  רקרק  תלויתלוי  הדברהדבר  דאיןדאין  היום,היום,  עלעל  שעהשעה  להמתיןלהמתין  שרגיליןשרגילין  כמוכמו

  בלילה.בלילה.  אפילואפילו  סלקאסלקא  אחתאחת  בשעהבשעה  דסגידסגי  כיוןכיון  בלילהבלילה  רחוקהרחוקה  שמועהשמועה  שמעשמע

גמ' מו"ק )יט:( קסבר אבא שאול: מקצת היום ככולו, ולכן תחילת יום שביעי עולה לו לכאן, 

להחשב כסוף השבעה, וסופו של היום השביעי עולה לו לכאן, כיום השמיני, ויכול להתחיל 

 ולמנות בו שלושים.

: שמואל דאמר משום, שבעה וביום השלושים( ובזו )ביום בזו - שאול כאבא הלכה: אמרי ונהרדעי

 באבל. המיקל כדברי הלכה

 מותר ברחיצה. ,כיון שעמדו מנחמים מאצלו - ובגמ' מו"ק )יט:( אבל

ובגמ' מגילה )כ.( וכן שומרת יום כנגד יום לא תטבול עד שתנץ החמה... כיון דבעיא ספירה 

 ביממא היא.

 

כל מה שצריך להמתין שיעמדו המנחמים אצלו כדי לומר ש  :(כתב רבינו ירוחם )והביאו הב"י

 נץ החמה.תאבל ביום ל' מספיק ש  ,מקצת היום ככולו הוא דווקא ביום ז'

 

 :אם אין מנחמים אצלו ביום ז'

 ודי. חתימתין שעה א –כתב הד"מ )א'( 

 ימתין עד שעה שרגילים לבוא מנחמים מביהכ"נ. – (דעת ההגהות אשרי )הובא בד"מ

 והרמ"א פסק כהגהות אשרי )וקשה דפסק היפך ממה שפסק בד"מ(.

 

 לילה מקצת
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. )ואין ראיה מהגמ' מו"ק )שם( היום ככל חשוב לילה מקצת:(: לעולם יא סוכה) ן"ר(, רטו) ן"רמב

שרצה להמשיך באבלותו עד  אדםדהתם מדובר ב ,דמשמע דווקא כשעמדו המנחמים ביום

מגילה )שם( לענין  ראגמהוכן אין ראיה מ .'ז בליל רחוץל הדחק בשעת התיר ת"וגם ר למחרת.

 . ("צאלא תטבול עד שתנץ החמה דהתם צריך ספירה משא"כ הכא דשזבה 

 לחלוץ כולם דרך כי, מילתא מוכחא שלא משום נחשב לא לילה: ם"ריב' תוס בשם( ל) ש"רא

 .נעליהם

 מקצת הלילה ככל היום כולו.(, ביום ז' ול' לא אומרים תתפב) מרדכי(, לא-ל שמחות) ם"מהר

אבל  כיון דצריכים ספירה כמו בשומרת יום כנגד יום מגילה )שם( וכמו דמוכח במו"ק )שם(.

  בשמועה רחוקה דנוהגת רק שעה א' ולא בעי ספירה אמרינן מקצת הלילה ככל היום כולו.

דממתין  וכר' ירוחם, בס"א כאבא שאול דאומרים מקצת היום ככולו ולהלכה פסק מרן השו"ע

 עד שיעמדו המנחמים רק ביום ז' ולא ביום ל'.

ובענין האם אומרים מקצת הלילה ככל היום כולו פסק בס"ב כמהר"ם מרוטנבורג ]דביום ז' ול' 

 .(ב"י)לא אומרים אבל בשמועה רחוקה אומרים[ דבתראה הוא ומסתבר טעמיה 

 כמקילים לנהוג יש מצוה דבר שהם ותשמיש ת"ת לעניין(: תקנט ג) ז"רדב בשם( א"סק) ש"פת

. משא"כ אבלות קצת שינהג כדי, שרגיל הזמן אחר ולשמש מעט להמתין יש אך, לילה במקצת

 .לענין רחיצה וסיכה

 

 :האם אומרים מקצת היום ככולו כשיום ז' לאבלות חל בשבת

 בשבת לא אומרים מקצת היום ככולו. –לדעת הב"ח 

היום ככולו מיד לאחר הנץ החמה אך עולה לתורה בשבת אומרים מקצת  -לדעת הט"ז )ס' תב( 

 רק במנחה.

 

 :האם מותר ללבוש חלוק לבן בשבת שהוא יום ז' לאבלות

 דלא אומרים מקצת היום ככולו בשבת. ,אסור –א. דעת הב"ח 

כל מה שצריך להמתין ש לבן מיד אחר הנץ החמה ]הללבוש את החלוק  ,מותר –ב. לדעת הט"ז 

נו בדברים שחייב לנהוג מדיני אבלות בקום ועשה כמו חליצת מנעל עד שיעמדו המנחמים היי

לבן מכובס מספיק נץ בגד וכפיית המיטה אבל מה שנהוג בשב ואל תעשה כמו לא ללבוש 

 החמה[.

לבן אחר שיעור שיעמדו המנחמים מאצלו שזה המותר ללבוש החלוק  –ג. לדעת גבעת שאול 

 לאחר התפילה.

 סעיף ג': 

  של חודש הי"ב אומרים מקצת היום ככולו.של חודש הי"ב אומרים מקצת היום ככולו.  האם ביום האחרוןהאם ביום האחרון

  אלאאלא  ככולו,ככולו,  היוםהיום  מקצתמקצת  שאחריושאחריו  באדרבאדר  טט""בכבכ  אמרינןאמרינן  לאלא  ניסן,ניסן,  חדשחדש  בראשבראש  אמואמו  אואו  אביואביו  שמתשמת  מימי

  היוםהיום  עודעוד  להוסיףלהוסיף  ונהגוונהגו: : ניסן. הגהניסן. הגה  חדשחדש  ראשראש  שיכנסשיכנס  עדעד  חדשחדש  בב""ביבי  האסוריםהאסורים  דבריםדברים  לנהוגלנהוג  צריךצריך

  הוא.הוא.  ונכוןונכון  חדש,חדש,  בב""יי  דיןדין  בובו  לנהוגלנהוג  האםהאם  אואו  האבהאב  בובו  שמתשמת

ולכן אם  .לא אומרים מקצת היום ככולו דלא תלוי בימים אלא בחודשים –דעת התה"ד )רצ"ב( 

 אדר ט"בכ אמרינן ולא ניסן ח"ר שייכנס עד ב חודש"י אבלות לנהוג צריך, ניסן ח"בר אביו מת

 (.ימים ולא חדשים שמונים משום) ככולו יום מקצת

קצת היום ככולו אף ביום האחרון של אומרים מיש להקל ש –דעת הרדב"ז )הובא בפת"ש ג'( 

 הי"ב חודש.

 

 להלכה פסק מרן השו"ע כהתה"ד.
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 האם צריך לנהוג דין י"ב חודש ביום היארצייט על או"א.

 בו שמת ביום גם ב חודש"י דין ולנהוג להוסיף נהגו מנם: מעיקר הדין אינו חייב אא"רמ, ד"תה

 .האם או האב

 לכל ה"ה ז"ולפי, ומתענה וברכו קדיש שאומר משום הוא שהטעם כתב ד"תה(: ג"סק) ז"ט

 ביום ב חודש"י דיני לנהוג צ"א מעוברת השנה שכתב שאם ח"הב דברי תמוהים ולכן. ט"יארציי

 נכנסים אין דנוהג דין י"ב חודש דהרי תב' בסי א"וכ"פ הרמ. אבלותו שהפסיק מאחר המיתה

 .כך( שנוהגים ראה שלא כתב )והלבוש, ט"היארציי בליל לסעודה

 כיון שהפסיק אבלותו שוב אינו חוזר לאבלותו ולא נוהג דין י"ב חודש. –דעת הב"ח 

 בשנה נוהג שכתב שלא ח"והב. בשבת חל אפילו הם המיתה ביום ב חודש"י דיני(: ג"סק) ך"ש

 בכל אסור שמחה של ומשתה סעודה דין אך ב חודש"י דיני בשאר דהיינו נראה, מעוברת

 .ט"יארציי

 

 סימן שצ"ו

 סעיף א': 

  שבעהשבעה  כלכל  אבלותואבלותו  נהגנהג  שלאשלא  אבלאבל

  חוץחוץ  שלשים,שלשים,  כלכל  אותואותו  משליםמשלים  במזיד,במזיד,  ביןבין  בשוגגבשוגג  ביןבין  שבעה,שבעה,  תוךתוך  אבלותואבלותו  נהגנהג  שלאשלא  ָאֵבלָאֵבל

  שקורעשקורע  ואמוואמו  מאביומאביו  חוץחוץ  שבעה,שבעה,  תוךתוך  אלאאלא  קורעקורע  אינואינו  חימוםחימום  בשעתבשעת  קרעקרע  לאלא  שאםשאם  מהקריעה,מהקריעה,

  שבעה.שבעה.  לאחרלאחר  אפילואפילו

 אחר לכפותה צריך אינו - הרגל קודם ימים שלשה המטה כפיית קיים: רבנן תנוגמ' מו"ק )כ.( 

, הרגל לפני אחד יום המטה כפיית את קיים אפילו: אומרים וחכמים אליעזר. רבי דברי, הרגל

 הרגל. אחר שבעה אבילות לנהוג צריך אינו שוב, אחת שעה ואפילו

 

 מטתו כפה לא אבל אםמי שנהג באבלות לפני הרגל ל מכאן למד הראב"ד דהרגל מפסיק דווקא 

 לישב ומחוייבכדי שלא יהא חוטא נשכר,  אותו קונסים, כלל אבילות מנהגי נהג ולא, הרגל קודם

 מנהגי נהג לא שאם, השנה ימות בשאר אבילות לענין כן וכמו. אחרים ימים' ז הרגל לאחר

 אבל. יום שלשים בתוך עומד עדיין שיהיה ובלבד. זמן אחר להשלימם אותו מחייבים, כלל אבילות

 תקנה. לו אין, כך אחר

 

 :אם לא קרע בשעתו אולם לענין קריעה

 .על שאר קרובים קורע תוך ז' )כדין מי שאין לו חלוק בתוך ז' קורע ולא לאחר ז'(

 על או"א קורע אף אחר ז' )כבסי' ש"מ ס' י"ח(. ראב"ד.

 

הו"ל שעת חולה שדעתו לא היתה צלולה בשעת ידיעת המיתה קורע כשיחזור לדעה צלולה דאז 

 חימום. ט"ז )א'( ב"ח.

 

 :חולה שדעתו צלולה אבל היה בסכנה )ולא קרע כדי שלא ישבר לבו( האם קורע אחר ז'

  לדעת הט"ז )א'( פטור מלקרוע הואיל וכבר עבר שעת חימום.

 לדעת הב"ח )א'( וש"ך )א'( קורע כשיחזור לבריאותו דאז הו"ל שעת חימום.
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 סעיף ב': 

  הימיםהימים  במקצתבמקצת  זלזלזלזל

  נהגנהג  ולאולא  הימיםהימים  במקצתבמקצת  זלזלזלזל  אםאם  אבלאבל. . שבעהשבעה  כלכל  כללכלל  אבלותאבלות  נהגנהג  בשלאבשלא? ? אמוריםאמורים  דבריםדברים  ההבמבמ

  וביוםוביום  אבלות,אבלות,  נהגנהג  ולאולא  אחרתאחרת  בעירבעיר  והיהוהיה' ' האהא  ביוםביום  מתמת  לולו  שמתשמת  לולו  שאמרושאמרו  מימי  כגוןכגון  אבלות,אבלות,  בהםבהם

  הראשון.הראשון.  מיוםמיום  שבעהשבעה  ומונהומונה  להשליםלהשלים  צריךצריך  איןאין  אבלות,אבלות,  ונהגונהג  לעירולעירו  באבא  השניהשני

 בעיר ששמע כגון, אבלות בהם נהג ולא הימים במקצת זלזל: ע"שו(,  נג) ק"מהרי(, ד כז) ש"רא

מש"כ ו. להשלים צ"וא הראשון מהיום מונה, לעירו כשהגיע למחרת רק אבלות ונהג אחרת

 .הראב"ד שצריך להשלים את האבלות היינו דווקא מי שלא התאבל כלל

 יומיים ואחרי נכון שאינו לו ואמרו אביו שמת שמע(: תקכא החדשות) ז"רדב בשם( א"סק) ש"פת

 .ראשונה שמועה מיום מונה -נכון שהיה אמרו

א"צ להשלים  חת,"א מיקל יותר ואומר דאף אם זלזל בו' ימים ונהג אבלות אפילו שעה אקוהגרע

 אבלות.

 סעיף ג': 

  קטן שהגדיל תוך ז' או ל'קטן שהגדיל תוך ז' או ל'

  בו.בו.  חייבחייב  ואינוואינו  אבלותאבלות  דיןדין  כלכל  ממנוממנו  בטלבטל  שבעה,שבעה,  תוךתוך  הגדילהגדיל  ואמו, אפילוואמו, אפילו  אביואביו  שמתשמת  קטןקטן

ואם אחר הרגל עדיין  ,א. מבואר בסי' ת"ב )ס"ה( מי ששמע שמועה קרובה ברגל אינו מתאבל

 היא שמועה קרובה מאבל.

 

ב. ואיתא בגמ' חולין )פז.( מי ששחט ולא כיסה את הדם ובא רוח וכיסתה את הדם בעפר אם 

 מצוות. אחר כך שוב נגלה הדם חייב לחזור ולכסות את הדם בעפר משום שאין דיחוי אצל

 

 ג. עוד איתא בגמ' סוכה )כז:( קטן שהגדיל בחג חייב במצות סוכה.

 

ד. ואיתא בגמ' יבמות )לג.( קטן זר )שאינו כהן( שהגדיל והביא ב' שערות בשבת ושימש במקדש 

 חייב על כך שחילל את השבת אף שבכניסת השבת לא היה חייב בדיני שבת.

 תוך ז' חייב באבלות.לכאורה מכל ראיות אלו מוכח דקטן שהגדיל 

 

 ה. איתא בגמ' פסחים )צג.( קטן שהגדיל בין ב' פסחים יש מחלוקת אם חייב בפסח שני.

ני לראשון )וקטן שהיה פטור בראשון פטור בשני( או חג בפ ןונחלקו האם פסח שני הוא תשלומי

 אומרים כיון דאידחי אידחי(. ן)ולכו"ע אם הוא תשלומי צמוע

 

יגה )ב:( חיגר פטור מראייה וחגיגה ואף אם נתרפא ביום שני פטור דכיון ו. וכן איתא בגמ' חג 

 דאידחי אידחי.

 

ז. ועוד מבואר בגמ' סנהדרין )מז:( דעל הרוגי בית דין אין מתאבלים כיון שבשעת הקבורה לא היו 

ראויים להתאבל עליהם ואף שבזמן מועט אחר הקבורה היה להם כפרה והיו ראויים להתאבל 

 הואיל ואידחו בשעת החיוב )בשעת הקבורה( אידחו. עליהם מ"מ

 לכאורה מכל ראיות אלו מוכח דקטן שהגדיל בתוך ז' פטור מאבלות.

 

 קטן שמת אביו והגדיל תוך ז' או תוך ל' חייב באבלות. –דעת מהר"ם וב"ח 

 ראיות שהבאנו לעיל.ה והוכיחו זאת מכל
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נתגלה. ג. קטן זר שהגדיל בשבת. ד.  א. משמועה קרובה ברגל. ב. רוח שכיסתה את הדם ושוב

 קטן שהגדיל בחג.

 

 ומה דמוכח מב' ראיות ראשונות שבאחרונות דאומרים כיון דאידחי אידחי 

 .א. קטן שהגדיל בין ב' פסחים. ב. חיגר שפטור ביום ב' אף אם נתרפא

לות הב"ח מחלק דדווקא במצות מן התורה אומרים כיון דאידחי אידחי אבל במצוות דרבנן כאב

 מה שאמרו חכמים שבכל מקרה יתחייבו.א גופ וכיון דזה כן, לא אומרים

ן שלא היה אבלות בעולם כלל בשעת ווכן אין להוכיח מהרוגי בית דין דהתם פטורים מהאבלות כי

א עיקר המרירות לכן כיון דאידחי אידחי משא"כ בקטן שהגדיל שהיה אבלות בעולם יהקבורה שה

שממשיך גם כשמגדיל רק שהיה פטור כי לא היה בר חיובא א"כ ואף הקטן היה לו מרירות 

 ת הכסף.ולכשנעשה בר חיובא חייב. נקוד

 

 קטן שמת אביו והגדיל תוך ז' או תוך ל' פטור מאבלות. :דעת הרא"ש )סימן צו(

 אחרונות שהבאנו לעיל.הראיות ה משלושתוהראיה לדין זה הוא 

רפא ביום שני של חג. ג. שעל הרוגי בית דין אין א. קטן שהגדיל בין ב' פסחים. ב. חיגר שנת

 מתאבלים.

 

א ואין להביא ראיה משמועה קרובה ברגל דחייב אחר הרגל דהתם גברא בר חיובא רק דיומא ק

 גרים משא"כ בקטן גברא לאו בר חיובא הוא.

וכן אין להביא ראיה מכיסוי הדם דהתם מעיקרא היה חייב ורק המצווה נדחית אז אמרינן אין 

 פטור פקע ממנו החיוב.אדם דיחוי במצוות משא"כ כשה

וכן אין להביא ראיה מזר שהגדיל בשבת או בחג דהתם יש חיוב שבת וחג בכל רגע ואין סוף 

 להתחלה. ןהשבת וחג תשלומי

 

 .ן"ע או תשלומינא מצוה בפירא"ש נחלקו האם שמועה קרובה ההואפשר דהמהר"ם ו

רובה דאם הוא תשלומים פטור כי בשעת עיקר החיוב ולכן קטן שהגדיל הו"ל כשמע שמועה ק

 .(1בהערה  373עיקרי השולחן עמ' )"ע חייב. נהיה פטור ואם הוא מצוה בפ

 

כיון שהוא בתראה ועוד דהלכה כהמיקל באבל ולכן קטן  להלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרא"ש

 ט"ז )ב'( והגר"א )ג'(.ה ווכן פסק .שהגדיל תוך ז' פטור מאבלות

 

לא אומרים הלכה ש .וכן פסק רבינו ירוחם ש"ך )ג' ובנקה"כ( פסקו כמהר"ם.ה)ב'( ו והב"ח

 כמיקל באבל כשיש מחלוקת בין הרב לתלמיד וכ"ש כשהרב מחמיר.

 

הט"ז )ב'( התקשה על מש"כ הרא"ש שהאבלות הוא מדין תשלומין אלא שבקטן לא שייך דין 

ואינו תשלומים להתחלת האבלות כמו דמוכח "ע נז' ימי אבלות כל יום יש חיוב בפבתשלומין הרי 

ומזה שמתאבל עד סוף ז' מוכח דכל יום הוא א"צ להשלים" שזלזל במקצת ימים  חדס"ב "באב

 "ע.נחיוב בפ

לכן הט"ז פוסק כהרא"ש ולא מטעמו אלא הטעם שקטן שהגדיל פטור מלהתאבל הוא משום 

הגולל[ וכל שהיה פטור בשעה  שחיוב האבלות הוא בשעת עיקר המרירות ]דהיינו לאחר סתימת

 זו אין עליו שום חיוב אחר כך ולכן קרובי הרוגי בית דין וקטן שהגדיל פטורים לגמרי מאבלות.

 

השו"ע לגבי מי שהיה אונן במוצ"ש ולמחר קבר פסק הב"ח )ב'( התקשה דבסי' שמ"א )ס"ב( 

ות במילי דרבנן חייב לעשות הבדלה לאחר הקבורה כדעת המהר"ם דאין דיחוי במצוש את מתו 

הכא לענין קטן שהגדיל אילו ו )ודלא כהרא"ש דפסק דפטור כי יש דיחוי במצוות אף במילי דרבנן(.

 ולכן פסק הב"ח כמהר"ם. פסק כהרא"ש דפטור מאבלות דיש דיחוי במצוות אף במילי דרבנן.
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החיוב אינו  דבהבדלה עיקר זמן ,השו"ע וחילק בין הבדלה לאבלותדברי אולם הט"ז )ב'( יישב את 

 רק בצאת השבת אלא עד ליל ד' ולכן השו"ע פסק דחייב להבדיל לאחר הקבורה.

אידחי בשעה זו אידחי לעולם ולכן פסק דמשא"כ באבלות החיוב הוא בשעת עיקר המרירות וכל 

 השו"ע דקטן שהגדיל פטור מאבלות.

 

ואילו כאן  ,בדיני אבלות דבסי' ש"מ פסק הט"ז )ט"ו( דקטן שהגיע לחינוך חייב תמה,הפת"ש )ב'( 

א. בסי' ש"מ מיירי דיש לו אב והכא מדובר דמת  :וכתב לחלק ,פסק דקטן שהגדיל פטור מאבלות

אביו ולכן אין מצות חינוך כלל. ב. בסי' ש"מ מיירי דהקטן עוסק באומנות ויש לו אב והכא מדובר 

 דלומד תורה ובכגון זה לא מבטלין אותו מת"ת.

 

  את בתו באבלותהאם חייב האב לחנך 

 כל מצוות עשה[.כדעת התוס' ישנים שחייב ]

 אין האב חייב לחנך את בתו. –"א גדעת המ

 

עבר זעם תוך ל' ור ומחמת ביעתותא לא התאבלו בֶ ובפת"ש )ג'( מביא בשם חת"ס דאם היה ֶד 

 וע"ז מודה הרא"ש למהר"ם. .וה"ה חולה .חייבים להתאבל

 יים מפסיק אפילו שלא נהגו באבלות כלל.אולם נראה לפת"ש דאם אירע רגל בינת

 

 דאפשר כתבאבל הפת"ש  ,ובפת"ש )ד'( בשם חכ"א כותב דקטן שהגדיל פטור אף מי"ב חודש

 ח"יב אבלות ובין, ע"השו כדברי ממנו ונפטר חכמים חיוב שהם' ל-ו' ז אבלות בין לחלק שיש

 מ."בכ בהם וחייב ואמו אביו כבוד משום שהם

 

 סימן שצ"ז

 

 סעיף א': 

  לאבלותלאבלות  הנחוצההנחוצה  עדותעדות

  תומו.תומו.  לפילפי  מסיחמסיח, וגוי , וגוי עדעד  מפימפי  ועדועד, , אחדאחד  עדעד  פיפי  עלעל  מתאבליןמתאבלין

 ,קרובים מתאבלים ,דעת הרמב"ן )עמ' רל"ט(: זה הכלל כל עדות שמשיאין האשה על פיו

 לא משקרי ביה אינשי.וגלויי היא לא אדמילתא דעביד

 והראיה: 

 נאמן לקידוש החודש. חדא. גמ' ר"ה )כב:( דעד א

 נאמן להתיר יבמה לשוק. חדב. גמ' יבמות )צג:( דעד א

 פי רב.ל גמ' מו"ק )כ.( דרבי חייא נהג אבלות ע ג.

אמנם אם הגוי מתכוין  .ועד מפי עד וגוי מסיח לפי תומו ואשה חדולכן מתאבלים על פי עד א

 להעיד אינו נאמן.

 

 דעת מהר"ם מרוטנבורג:

 .חדפק בדבר והיה תמה היאך נהגו העולם להתאבל על פי עד אהטור כתב דמהר"ם מפק

הב"י כתב דמשמע שהמהר"ם בסוף דבריו הסכים לרמב"ן דמתאבלים על פי ע"א ואפילו על פי 

 אשה.
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 אפילו גוי מתכוין להעיד מתאבלים על פיו. –בב"י(  וקצת רבוותא )הובא

 

 תומו אין מתאבלים על פי גוי אפילו מסיח לפי –דעת אור זרוע 

 

 שיטות העולם בזה:

 ועד מפי עד ואשה חדעל פי עד א

 מתאבלים על פיו. –דעת הרמב"ן ומהר"ם לפי הב"י 

 ספק. –דעת המהר"ם לפי הטור 

 

 על פי גוי מסיח לפי תומו

 מתאבלים על פיו. –דעת הרמב"ן 

 אין מתאבלים על פיו. –דעת האו"ז 

 

 על פי גוי שמתכוין להעיד

 .דאין מתאבלים על פיו –דעת הרמב"ן ומהר"ם 

 .מתאבלים על פיו –דעת קצת רבוותא 

 סעיף ב': 

  ספיקותספיקות

  מתאבל.מתאבל.  אינואינו  מת,מת,  לאלא  אומריםאומרים  ושנייםושניים  מתמת  אומריםאומרים  שנייםשניים

 שניים מול שניים

יש ספק לגבי הפדיון  קיבאעבי מבואר בגמ' בכורות )מט.( תינוק שמת ביום הל' ללידתו אף דלר

 דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל דאבל. ו,מ"מ הוא מודה שא"צ להתאבל עלי

 אינו -מת לא אומרים ושניים מת אומרים שניים(: ו ז) מ"והגה(, סי' תתקכ) המרדכיומזה למדו 

 .מתאבל

 והטעם:

  חי. אחזקת דמוקמינן(: ב"סק) ך"ש

 .להקל אזלינן דמספיקא(: ב"סק) ז"ט

 

 מי שמת קרובו ומסתפק אם כבר עבר ל' יום או לא האם מתאבל.

א. במשנה גיטין )כח.( המביא גט והניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא קיים )ויש לה דין 

 גרושה ולא אלמנה(.

 .חזקת חי אדםלכאורה מוכח מכאן דאומרים על 

 

ב. מבואר בגמ' פסחים )צ: צא.( דשוחטין קרבן פסח על המפקח את הגל ואם אירע שנטמא 

 מתחילתו )ולא אומרים חזקת חי ומת עכשיו ונטמא עכשיו(.חייב לעשות פסח שני הואיל וטמא 

 

ג. ועוד איתא בכתובות )עו.( דהמחליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את הפרה ולא הספיק 

על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו  ,בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור

ומת אחר שמשך הראשון את  )ולא אומרים חזקת חי על החמור קיים בשעה שמשך את הפרה.

הפרה ואף לרמי בר יחזקאל דבעל הפרה צריך להביא ראיה שמת לפני משיכת הפרה היינו 

 משום שהספק נולד ברשותו(.
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ד. מבואר בשו"ע אבה"ע )י"ז סכ"ז( במקרה שמכירין את ההרוג בטביעת עין אך יש ספק אם ראו 

ימים )דלא מועיל העדות כי פרצוף האדם  את ההרוג תוך ג' ימים )אז מועיל העדות( או אחר ג'

משתנה. שם סי' כ"ו( יש אוסרים להעיד עליו שראוהו הרוג )ולא אומרים חזקת חי ומת תוך ג' 

 ימים(.

 

מי שמת קרובו ומסתפק אם  –ש"ך )א'( ומהר"ם מינץ לפי הש"ך  ,ב"ח )א'( ,דעת מהר"י בן לב

  .עבר ל' יום או לא צריך להתאבל

רובו היה חזקת חי ואנו אומרים שקרובו מת רק עכשיו. והראיה מגיטין )שם( כיון שלקוהטעם, 

 שהביא גט והניחו זקן או חולה. מימ

 

 והגיליון מהרש"א כתב דדווקא במת מחמת חולי אמרינן חזקת חיים אך לא בנהרג.

 

 א"צ להתאבל. –דעת הט"ז )ב'( 

הוא חי כמו בגמ' גיטין )שם( דמה שאומרים שיש לאדם חזקת חי זה רק כשיש ספק שמא עדיין 

דהניחו זקן או חולה אבל כל שנתברר שמת אנו אומרים שעבר ל' יום ממותו והוי כשמועה 

 רחוקה ואין להתאבל עליו.

והראיה דלא אומרים חזקת חי כשכבר מת הוא א. ממפקח את הגל. ב. מהמחליף פרה בחמור. 

 ג. כשמסתפקין אם ראו את המת אחר ג' ימים.

 

מזה דכשהתברר שמת מתבטלת חזקת החי ואדרבא אמרינן שמעיקרא היה מת מכיון  לכן יוצא

עומד למות והוא מועד לכך בלי ספק וזה מגרע את כח החזקה )משא"כ במקוה  הל ושכל ח

שנמצאה חסרה ובהמה שנמצאת טריפה אחר שעשו גבינה מחלבה דאמרינן שעכשיו נחסר 

 ומועד שיחסר ויטרף(. ונטרפה אף על פי שיש רעותא דסתם אינו ודאי

ובפרט שהלכה כמיקל באבל ועוד דהו"ל חומרא דאתי לידי קולא בכך שנוהג אבלות בשבת 

 ובטל ז' ימים מת"ת.

 

 ת הכסף דחה ראיות הט"ז:ווהש"ך בנקוד

ועוד דהתם יש זמן ידוע דעליו  .עותא לפנינו שנפל הגליא. ממפקח את הגל אין ראיה דהתם יש ר

 כ הכא.אפשר לתלות במת משא"

ב. מדין המחליף פרה בחמור אין ראיה דהתם יש חזקה גם לבעל הפרה להעמיד את הפרה 

 אוקי תרי בהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת מריה(.כבחזקת הבעלים הראשון )והו"ל 

ג. מדין מצאוהו הרוג )אבהע"ז סי' י"ב( אין ראיה דהפוך התם תלינן שהוא חי מדין חזקת חי א"נ 

 ש.מדין חזקת אשת אי

 

כתב הב"ח: המקבל מכתב המודיע על מות קרובו ומסופק אם עברו ל' יום מהמיתה אז תלוי מי 

 :כתב את המכתב

 (.זצריך להתאבל מהטעם הנ"ל דחזקת חי )וגם ע"ז חולק הט" –אם כתבו הדיוט 

 א"צ להתאבל דאם היה תוך ל' היה הת"ח מפרשו. –אם כתבו ת"ח 

 

בשו"ת שבט הלוי )ח"ב יו"ד סי' רי"ג( דאפילו בכתב של אולם היום שבקל אפשר לברר כתב 

 ת"ח עליו להתאבל עד שיברר.

 

תאבל ואחר זמן ימי ששמע שמת קרובו והסתפק אם עכשיו הוא תוך ל' והורו לו שמספק לא 

 :נודע שהיה תוך ל' )ועכשיו הוא אחר ל'(

 צ"ע אם צריך להתאבל. –דעת מהר"ם מינץ )סי' צ"ה( 
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שלא נהג  חדבא (שצ"ו ס"א)סי' וכמו שפסק השו"ע  ,א"צ להתאבל –ש"ך )א'( דעת הט"ז )ב'( וה

 אבלות תוך ז' בין בשוגג בין במזיד דלא משלים אחר ל'.

 

שקיבל מכתב אחר  חדנשאל על אש שו"ת בית אפרים )יו"ד סי' ע"ז( בשם ובפת"ש )א'( הביא 

ביום שכתבו היה ביום ימים שכתבו והיה כתוב "מת אביו זה שמונה ימים" והסתפק אם  22

 השמיני והיום יום ל' או שביום שכתבו כבר עברו ח' ימים והיום יום ל"א.

דאף לדעת הב"ח דבספק אם הוא שמועה רחוקה חייב להתאבל מ"מ הכא יש להקל  השיב,ו

 מכמה טעמים:

 "בביתך השנעשרים כוונה שכבר עברו ח' ימים כמו "זה לי הא. משמעות הלשון נראה ש 

 .)בראשית מה, ו( "כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ"לא, מא( וכן )בראשית 

 דאי דייק וכתב לשון התורה.וב. כתבו חכם ו

 סניף דעת הגאונים דביום ל' דינו כשמועה רחוקה ואע"ג דלא קיי"ל הכי.ל  צרףג. יש ל

 

 :שכתבו לו "מת א'" ומסתפק אם הוא אביו או רבו והוא לאחר ל' חדא

על שניהם קורע גם לאחר ל'. ואע"ג דאחר כך נודע וקריעה חייב  :)סי' מ"ד(שו"ת יד אליהו כתב ב

 ' כ"ד.עבסי' ש"מ סמו לו שהוא אביו, עולה לו כ

ואם הוא  .דאחר ל' פסק השו"ע דאם שמע אחר ל' אין נוהגים אבלות כלל ,ולענין אבלות פטור

 תוך ל' ג"כ יש להקל כי אבלות דרבנן הוא.

ואע"ג  ,שניהם מתאבלים ,הוא אביו של זה או של זה והוא תוך ל' אם מסתפקים אם ,וכתב עוד

דאבלות דרבנן החמירו כאן בספק דגנאי היה הדבר אם לא היו מתאבלים עליו כלל מאחר דודאי 

 וכמו שפסק הרמ"א בסי' שע"ד ס"ח בספק בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון. מהם.חד הוא אב של א

 ' הוי ס"ס ופטורים שניהם.אמנם אם גם מסתפקים אם הוא תוך ל

 

 סימן שצ"ח

 סעיף א': 

  האם אבלות הוא מן התורה או מדרבנןהאם אבלות הוא מן התורה או מדרבנן

  דבריםדברים  במהבמה  ..מדרבנןמדרבנן  הימיםהימים  ושארושאר  דאורייתאדאורייתא  הויהוי  וקבורהוקבורה  מיתהמיתה  יוםיום  הואהוא  אםאם  ראשוןראשון  יוםיום  אבלותאבלות

  עליהםעליהם  שהוסיפושהוסיפו  אותםאותם  אבלאבל. . להםלהם  מטמאמטמא  שכהןשכהן  בתורהבתורה  המפורשיםהמפורשים  מתיםמתים  בשבעהבשבעה? ? אמוריםאמורים

  דמיתהדמיתה  ראשוןראשון  יוםיום  אבילותאבילות  שאףשאף  אומריםאומרים  וישויש  ..מדרבנןמדרבנן  הםהם  ראשוןראשון  ביוםביום  אפילואפילו  ד,ד,""שעשע  בסימןבסימן  כדאיתאכדאיתא

  ..המתיםהמתים  בכלבכל  דרבנןדרבנן  הויהוי  וקבורהוקבורה

והראיה מגמ' מו"ק )יח.  .הוא מדרבנן ,ואפילו יום ראשון ,אבלותדין כל  –א. דעת ר"ת ר"י ור"ת 

 ואם אבלות היה מן התורה היינו מחמירים. ,ל הלכה כדברי המיקל באבלא יט:( דאמר שמו

 

אם הוא יום מיתה  ,רק יום ראשון הוא מן התורה –ב. דעת הגאונים רי"ף רמב"ם רשב"א ורמב"ן 

מאנינות שהוא רק יום ראשון דכתיב באהרן ביום שמתו בניו "ואכלתי חטאת  ילפינןד וקבורה.

ועיקר המרירות חד יומא  .ועוד נאמר בעמוס )ח, ו( "ואחריתה כיום מר" .הייטב בעיני ה'"היום 

 )מו"ק כא.(.הוא 

 

 .כל ז' ימים הוא מן התורה –ג. מקצת רבוותא 

ויעש לאביו אבל " ? שנאמרירושלמי )מו"ק פ"ג ה"ה( "מנין לאבל מן התורה ז' ימיםבוהמקור הוא 

 .)בראשית נ, י( "ימים שבעת
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 יום ראשון של אבלות הוא מן התורה וגם גזרת ל' של גיהוץ ותספורת. –ד. דעת הראב"ד 

מו וכם לא תפריכם אל תפרעו ובגדיראש"שכתוב )ויקרא י, ו( על מיתת בני אהרן  ולמדים ממה

מו"ק )וגמרינן מנזיר שפרע הוא ל' יום.  הא אחר שלא פרע ולא פירם חייב מיתה. "ולא תמותו

 (.יט:

 

  .י"א כר"תבלשון ובסתם כדעת הגאונים ו ולהלכה פסק מרן השו"ע

 והש"ך )ב'( פסק כר"ת.

 

 אמרו שאבלות הוא מן התורהבאיזה קרובים 

לכו"ע הוא מן התורה. רמב"ן )עמ' רי"ג( טור  –א. על אביו ואמו בנו ובתו ואחיו ואחותו הבתולה 

 ש"ך )א'(.

 

 :אבלות על אשתו גדולהב. 

 הרמב"ן הבין ברמב"ם דהכוונה שהיא מדרבנן. –א. כתב הרמב"ם )פ"ב ה"א( שהיא מד"ס 

ד"ס לפי שאינה מפורשת מהוא מן התורה וקרי לה  אמנם הב"י כתב דאפשר שלדעת הרמב"ם

 .בתורה לענין אבלות אלא לומדים ממדרש חכמים מ"שארו" )יבמות כב: ויקרא כא, ב(

 .הוא מן התורה –ב. דעת הרמב"ן 

לכו"ע האבלות הוא מדרבנן דאין לה עיקר מן התורה מדין אשה ורק שחכמים  –ואם אשתו קטנה 

 ה יורש אלא הוא.עשאוה כמת מצוה כיון שאין ל 

 

 :אבלות על אחותו מאביו הנשואהג. 

 מן התורה. –דעת הרמב"ם )פ"ב ה"ב( 

 מדרבנן. –דעת הרמב"ן 

 

  . כתב הטור בשם ר"ת ור"י דאנינות יום ראשון הוא מן התורה

וביאר הט"ז )ב'( דאונן כל יום ראשון ואף אחר הקבורה אסור באכילת קדשים ומ"ש מן התורה 

 פני שנקבר לענין אכילת בשר ויין ותשמיש ופטור מכל מצוות האמורות בתורה.ורבנן החמירו ל 

 

 סימן שצט

 סעיף א': 

  וברגלוברגל  הרגלהרגל  קודםקודם  אבלותואבלותו  התחילהתחיל

  מפסיקמפסיק  הרגל,הרגל,  קודםקודם  אחתאחת  שעהשעה  אפילואפילו  בובו  ונהגונהג  אבילותאבילות  עליועליו  שחלשחל  בעניןבענין  הרגלהרגל  קודםקודם  מתומתו  הקוברהקובר

  הרגלהרגל  לפנילפני  שבעהשבעה  הריהרי  שלשים,שלשים,  למניןלמנין  לולו  עוליםעולים  הרגלהרגל  וימיוימי  ..שבעהשבעה  גזרתגזרת  ממנוממנו  ומבטלומבטל  האבלותהאבלות

  . . השלשיםהשלשים  עליהםעליהם  ומשליםומשלים  הרגל,הרגל,  וימיוימי

  שמועהשמועה  ששמעששמע  כגוןכגון  שבצינעא,שבצינעא,  דבריםדברים  אלאאלא  נהגנהג  לאלא  אפילואפילו  שעה,שעה,  באותהבאותה  אבלותאבלות  שנהגשנהג  ודוקאודוקא

  הרגלהרגל  שבצינעאשבצינעא  דבריםדברים  אלאאלא  נוהגנוהג  שאינושאינו  שאף על פישאף על פי  הרגל,הרגל,  בערבבערב  להיותלהיות  שחלשחל  שבתשבת  ביוםביום  קרובהקרובה

  לנהוג,לנהוג,  יכוליכול  היההיה  ולאולא  לחשכהלחשכה  קרובקרוב  שהיהשהיה  אואו  אבילותאבילות  נהגנהג  ולאולא  הזידהזיד( ( אואו))  שגגשגג  אםאם  אבלאבל. . מפסיקמפסיק

  מבטלו,מבטלו,  הרגלהרגל  שאיןשאין  הרגלהרגל  קודםקודם  המתהמת  במיתתבמיתת  ידעידע  לאלא  אםאם  שכןשכן  וכלוכל. . האבלותהאבלות  מבטלמבטל  הרגלהרגל  איןאין

  . . הרגלהרגל  אחראחר  שבעהשבעה  ומונהומונה  שבצינעאשבצינעא  דבריםדברים  ברגלברגל  נוהגנוהג  אלאאלא

  דכיוןדכיון. . ביתוביתו  בתוךבתוך  בצינעהבצינעה  עושיםעושים  ושפחותיוושפחותיו  ועבדיוועבדיו  אחרים,אחרים,  יי""עע  נעשיתנעשית  מלאכתומלאכתו  השבעההשבעה  ובאותהובאותה

  מחמתמחמת  אלאאלא  האבלהאבל  מחמתמחמת  נתבטלנתבטל  שלאשלא  אף על פיאף על פי  ממלאכה,ממלאכה,  הרגלהרגל  ימיימי  בשבעתבשבעת  נתבטלנתבטל  דכברדכבר
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  אבילות,אבילות,  בשארבשאר  כמוכמו  בובו  להחמירלהחמיר  איןאין  הילכךהילכך  מלאכה,מלאכה,  בעניןבענין  אבילותאבילות  בדיןבדין  נהגנהג  סוףסוף  סוףסוף  הרגל,הרגל,

  בובו  מתעסקיןמתעסקין  איןאין  הילכךהילכך. . לנחמולנחמו  בובו  מתעסקיםמתעסקים  רביםרבים  הרגלהרגל  ימיימי  וכלוכל  אחרים.אחרים.  יי""עע  נעשיתנעשית  ומלאכתוומלאכתו

    הרגל.הרגל.  אחראחר  לנחמולנחמו

  מתורתמתורת  ולאולא  ברגל,ברגל,  נוהגיםנוהגים  ותספורת,ותספורת,  גיהוץגיהוץ  דהיינודהיינו  שלשיםשלשים  דיןדין  שהרישהרי  שלשים,שלשים,  למניןלמנין  עולהעולה  ורגלורגל

  מגוהציםמגוהצים  כליםכלים  ללבושללבוש  מותרמותר  הרגלהרגל  מתורתמתורת  שהרישהרי  אבל,אבל,  מתורתמתורת  אףאף  אלאאלא  בהםבהם  אסוראסור  בלבדבלבד  רגלרגל

  ומביתומבית  היםהים  ממדינתממדינת  והבאוהבא. . מריעותמריעות  שמחתשמחת  ושמחושמח  במספריםבמספרים  צפרניוצפרניו  ונוטלונוטל  ולבנים,ולבנים,  חדשיםחדשים

  בחול.בחול.  כמוכמו  בכולםבכולם  אסוראסור  אבילותאבילות  ומדיןומדין  ולכבסולכבס  לספרלספר  מותריןמותרין  חכמיםחכמים  שמנושמנו  והשארוהשאר  השביההשביה

 שבעה של אבלות גזרת הימנו לרגל, בטלה קודם ימים שלשה מתו את הקוברגמ' מו"ק )יט.( 

 מסויים חומר ישנו הראשונים ימים ימים, שבשלשה שלשה היא האבילות ועיקר )היות. ימים

 שבעת מנין את להשלים צריך לכן אינו. מביתו ויציאה שלום שאילת לענין, ימים' הז בכל שאינו

   הרגל(. לאחר הימים

 

 לכפותה צריך אינו - הרגל קודם ימים שלשה המטה כפיית קיים: רבנן תנו)שם כ.(  עוד אמרוו

 לפני אחד יום המטה כפיית את קיים אפילו: אומרים וחכמים אליעזר. רבי דברי, הרגל אחר

   הרגל אחר שבעה אבילות לנהוג צריך אינו שוב, אחת שעה ואפילו, הרגל

 

 שבעה מונה - הראשון ביום, הרגל בתחילת קברו? כיצד. שלשים למנין לו עולה רגלובגמ' )שם( 

, ואולם, ביתו בתוך בצנעא עושין ושפחותיו ועבדיו, אחרים ידי על נעשית ומלאכתו, הרגל אחר

, לבבל ישראל מארץ רבין אתא כי ברגל. לנחמו בו נתעסקו שכבר, לנחמו בו מתעסקין רבים אין

 .שלשים למנין הרגל לו עולה, ברגל קברו אפילו: יוחנן רבי בשם אמר

 

 ואפילואבלות לפני הרגל,  מנהגיקיים קצת ו שעה באותה אבלות שנהג דדווקאהראב"ד דקדק ו

אפילו  נהג ולא הזיד או שגג אם אך(, הרגל ערב בשבת קרובה בשמועה כגון) שבצינעה דברים

דלא יהא  אבלות, מבטל הרגל אין, לנהוג הספיק ולא לחשכה סמוך שהיה או אבלותקצת דיני 

 .חוטא נשכר

 השו"ע כהראב"ד.מרן ולהלכה פסק 

 "צ שעה זמנית.אוביאר הש"ך )א'( דמספיק שנהג כל שהוא של זמן ו

 דבר קטן כמו חליצת סנדל.בנהג והט"ז )א'( הוסיף דמספיק אפילו 

 

אבל אסור בבגדים  ,לגויים והם התחילו באבלות הו)א'( ה"ה בערב יום טוב שמסרו וכתב הד"מ

 מגוהצים כהרמב"ן ודלא כאו"ז ורא"ש דמתירים.

 

נוהג ברגל בדברים  םובמקרה שלא נהג אבלות קודם הרגל שאין הרגל מפסיקו מ"מ א

 דברים: אש דת בשם( א"סק) ש"לדעת פתאולם  ."אגשבצינעה כגון תשמיש רחיצה ות"ת ]למ

 שהיא הרגל בשמחת ומצווה מותר כי', וכדו ת"ת ולא תשמיש דווקא הוי בהם שאסור שבצנעה

 פרהסיא[. הוי יעלה לא שאם משום וגם, ת"בשמח לתורה לעלות מותר לכן. דאורייתא

 ב. רבים מתעסקים עמו לנחמו.

 ג. מתבטל ממלאכה כדין חוה"מ.

 ד. מונה ז' אחר הרגל.

 אין מתעסקים לנחמו. ולכן בז' שאחר הרגל

 וכן מלאכתו נעשית ע"י אחרים וכן עבדיו עושים מלאכה בביתו בצינעה.

 

 למנין לו עולה הרגל האם - ברגל את המת קברו: מרבה אביי מיניה בעאאיתא בגמ' מו"ק )יט:( 

 נהגא דלא היות! לי קמיבעיא לא - שבעה למנין? שלשים למנין לו עולה רגל אין או, שלשים

 פשיטא ולכן. המטה בכפיית בו נוהג ואינו, מנעליו לנעול לו מותר ברגל שהרי, ברגל עהשב מצות
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 מן לעלות כדי בזה די אין, שבצינעא בדברים איסור בו שנוהג פי על לו )ואף עולה הרגל שאין

 - לי מיבעיא קא כי שבפרהסיא(. בדברים אף ברגל נוהג שהוא', ל גזירת כן שאין מה, המנין

 בו מגהץ ואינו במועד מסתפר אינו שהרי, ברגל שלשים מצות נהגא דקא משום, שלשים למנין

  השלושים. ימי למנין המועד לו שיעלה יתכן, בשלושים האבלות הנהגת היא שזו וכיון, בגדיו

 שלשים. למנין לו עולה - ורגל )כ.(ואסיקנא התם 

 

 .באיזה דברים האבל אסור ברגל

והראיה דזה ההבדל בין ז' דלא עולה לו ברגל  .ל דיני הל'האבל אסור ברגל בכ –דעת הרמב"ן 

והטעם כי דיני ל' הם בשב ואל תעשה  ,לל' דעולה ברגל. כי הרגל נוהג בכל דיני ל' כמו בחול

וא"כ אינו אבלות בפרהסיא )שלא מגהץ ולא מסתפר( וגם חלקן אסורין מדין רגל משא"כ דיני ז' 

 שהם בקום ועשה כמו חליצת הסנדל וכפיית המיטה והו"ל דברים שבפרהסיא.

 

ל' ואסור רק דעת הרא"ש )סי' כ"ח סוף ל"ד( ומשאת בנימין )סי' ע'( שהאבל מותר ברגל בדיני 

והראיה  הרגל עולה למנין ל'. ,וכיון דנוהג באלו דברים לאיסור ,בגיהוץ ותספורת מחמת החג

לדבריו מגמ' מו"ק דהטעם דשמיני עצרת לא מבטל גזרת ל' לקובר מתו בחג הוא משום דלא 

 נוהג כלל דיני ל' אע"ג דאסור בגיהוץ... מ"מ לאו מטעם אבלות.

 

 הרמב"ן.והמשאת בנימין דחה ראיית 

א. מה שהקשה דברגל אסור כביסה במים לבד ובכ"ז אינו עולה למנין ז' ולכן הוכרח לומר 

]פריעת  ר"נת ז"פחדההבדל בין ז' לל' הוא דנוהג בכל דיני ל' ולא בכל דיני ז' י"ל דעיקר דיני ז' הוא 

 יםורגל ידים המטה, רחיצת תשמיש ,נעילת סנדל המטה, זקיפת לאחוריו, חזרת קרע ,ראש

אבל עיקר דיני ל' הוא  ,ואת זה הוא לא נוהג לכן לא עולה לו לז' ,[ ולא כיבוס במיםערבית בחמין

 גיהוץ ותספורת וברגל נוהג דינים אלו לכן עולה לו לל'.

 ב. מי יימר לרמב"ן דהקובר מתו ברגל אסור בכיבוס אולי מותר ולכן לא עולה לו למנין ז'.

 

 ,כלל נראים אינם דבריו אך, ן"הרמב דברי את ודחה ש"כרא פסק( ע) בנימין המשאת(: ב"סק) ז"ט

 מתרי טעמי: 

 הוא רק נפק"מ לשבת דהוי דברים שבפרהסיא אבל באמת גם כיבוס שוה להם. דפח"ז נת"רא. 

 ב. ודאי שכיבוס אסור ברגל דהרי הוי דברים שבצינעה.

 והט"ז מסביר את מחלוקת הרמב"ן ורא"ש כך:

לדעת הרמב"ן הם מדברים שבצינעה ולכן  –שאסור מחמת אבלות תוספת גיהוץ ותספורת 

 אסור ברגל.

לדעת הרא"ש הו"ל מדברים שבפרהסיא דחתן דומה למלך ואם לא מסתפר או מגהץ ניכר ו

 דמשום אבלות הוא. 

 .מםנכוחים בטעדברים ולהלכה פסק מרן השו"ע כהרמב"ן שהם 

 

  העולה מהאמור:

 :באיזה דברים האבל אסור ברגל

 האבל אסור ברגל בכל דיני הל'. –ת הרמב"ן שו"ע וט"ז )ב'( דע

האבל מותר ברגל בדיני הל' ואסור רק בגיהוץ ותספורת מחמת  –דעת הרא"ש ומשאת בנימין 

 החג.

 

לו למנין ל' הואיל והוא דוחה כל דיני ל' ולא נהג כלל  יםימי המשתה לא עול –חתן שמת לו מת 

 דיני ל'.

ובתוך הרגל מת לו מת דאז אסור בגיהוץ ותספורת מחמת  בערב הרגלחתן שנשא אשה אולם 

 :הרגל האם ימי המשתה עולה לו למנין ל' או לא
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אבל בעלמא דאסור בגיהוץ בלו למנין ל' כמו שהקל  יםימי המשתה עול –ן ילדעת המשאת בנימ

 מחמת הרגל בכ"ז עולה לו למנין ל'.

ואף להרא"ש  ,למנין ל' הואיל ולא נהג כל דיני ל' ]לרמב"ן[ יםימי המשתה לא עול –לדעת הט"ז 

חמיר דהתם אסור בגיהוץ ותספורת גם מחמת אבלו משא"כ הכא ודה להשהקל התם כאן י

החתן דוחה כל דיני ל' ולא נהג גיהוץ ותספורת מחמת אבלות כלל ולכן גם לשיטתו לא עולה 

 ימי המשתה למנין ל'.

 סעיף ב': 

  הקובר מתו ברגל הקובר מתו ברגל 

  דבריםדברים  נוהגנוהג  שנקברשנקבר  ולאחרולאחר  נקבר,נקבר,  שלאשלא  זמןזמן  כלכל  אנינותאנינות  דיןדין  נוהגנוהג  המועד,המועד,  בחולבחול  ברגלברגל  מתומתו  הקוברהקובר

  חח""ובאובא  גג""שפשפ  סימןסימן  לעיללעיל  ועייןועיין  ..((שש""והראוהרא  דד""הראבהראב  בשםבשם  יי""בב))  אשתואשתו  עםעם  לייחדלייחד  מותרמותר  ממ""ומומ))  שבצינעאשבצינעא

  לאלא  הסוכותהסוכות  בחגבחג  קברוקברו  אפילואפילו  שלשים,שלשים,  עליועליו  שמשליםשמשלים  שלשים,שלשים,  למניןלמנין  עולהעולה  והרגלוהרגל  ..((חח""תקמתקמ  סימןסימן

  לולו  לעשותלעשות  המותרתהמותרת  מלאכהמלאכה  וכלוכל: : לנחמו. הגהלנחמו. הגה  ברגלברגל  ומתעסקיםומתעסקים  מבטלמבטל  עצרתעצרת  דשמינידשמיני  אמרינןאמרינן

  ועבדיוועבדיו  בבתיהם,בבתיהם,  אחריםאחרים  יי""עע  נעשיתנעשית  האבדהאבד  דברדבר  איןאין  ואםואם  בעצמו,בעצמו,  לעשותלעשות  מותרמותר  האבדהאבד  בדברבדבר  במועדבמועד

  ..((ירוחםירוחם  רבינורבינו  בשםבשם  יי""בב))  ביתוביתו  תוךתוך  בצינעאבצינעא  עושיןעושין  ושפחותיוושפחותיו

  כלוכלו  לאלא  שעדייןשעדיין  אף על פיאף על פי  המת,המת,  למיתתלמיתת  שבעהשבעה  ולכשיכלוולכשיכלו  שבעה,שבעה,  למנותלמנות  מתחילמתחיל  הרגלהרגל  ולאחרולאחר

  ביתו,ביתו,  בתוךבתוך  בצינעאבצינעא  לולו  עושיןעושין  ועבדיוועבדיו  בבתיהם,בבתיהם,  אחריםאחרים  ידיידי  עלעל  נעשיתנעשית  מלאכתומלאכתו  האבלות,האבלות,  ימיימי  שבעתשבעת

  פנים,פנים,  לולו  מראיםמראים  אבלאבל  ברגל,ברגל,  שניחמוהושניחמוהו  הימיםהימים  מניןמנין  הרגלהרגל  אחראחר  לנחמולנחמו  בובו  מתעסקיםמתעסקים  רביםרבים  ואיןואין

  ימיםימים  בשלשהבשלשה  אחריםאחרים  יי""עע  נעשיתנעשית  מלאכתומלאכתו  רגלרגל  שלשל  האחרוניםהאחרונים  ימיםימים  בשלשהבשלשה  קברוקברו  אםאם  כגוןכגון

  הואילהואיל  האחרון,האחרון,  שנישני  טובטוב  מיוםמיום  השבעההשבעה  מונהמונה  ימיםימים  שנישני  שעושיםשעושים  ובמקומותובמקומות  אבל,אבל,  שלשל  אחרוניםאחרונים

  בלבד.בלבד.  ימיםימים  ששהששה  מאחריומאחריו  ומונהומונה  מהמניןמהמנין  עולהעולה  הואהוא  ומדבריהםומדבריהם

 לענין אנינותא. 

אם קוברו ע"י עממין נוהג בו דיני אנינות עד הקבורה כמו  :ביו"ט ראשון )שהוא מן התורה(

 שנתבאר בסי' שמ"א.

נוהג בו אנינות עד הקבורה כבסי'  –ואפשר לקוברו ע"י ישראל  :בחוה"מ וביו"ט שני שהוא דרבנן

 שמ"א.

 

 :אחר הקבורה )בין ביו"ט ובין בחוה"מ( האם נוהג בדברים שבצינעהב. 

בות )ב.( מסייע לרבי יוחנן דאמר אף על פי שאמרו אין אבלות איתא בגמ' כתו –גירסת הרמב"ן 

ולכן לדעת הרמב"ן יוצא דאחר הקבורה נוהג בדברים  אבל דברים שבצינעה נוהג.במועד 

 שבצינעה.

אבל בדברים שבצינעה בשבת גירסת הרמב"ם בגמ' כתובות )שם( "אף על פי שאמרו אין אבלות 

רא ארישיה דוסף לאביי )מו"ק כד.( דהוא פריס סודהרי היא אותה שמועה שאמר רב י נוהג.

וא"כ דווקא בשבת  היא שבת(. אבשבת כי א"ר יוחנן דנוהג בדברים שבצינעה )מוכח שהגירס

אבל רגל דמפסיק ז' לא עולה למנין ז' לא נוהג אפילו  שעולה למנין ז' נוהג בדברים שבצינעה.

 בדברים שבצינעה.

כי רבים פוסקים  שבצינעה בדברים נוהג הקבורה דאחר ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ן

ועוד שדברי בה"ג דברי . תוס' )ד. ד"ה אבל( רא"ש )סי' ז'( ובה"ג )הל' אבל עמ' רמ"ד(, כמו כך

 קבלה הם.

 

גשר החיים בו. וכתב הפת"ש )ב'( בשם מג"א דכהן לא ישא כפיו )במקרה שקבר מתו ברגל(

שאים כפיים רק ביו"ט, אבל בא"י דנוהגים לישא כפיים אף נודזה דווקא בחו"ל ד  העיר)עמ' רנ"ד( 

 בחול מותר אף ביו"ט כיון שאבלותו נדחית.
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 :האם רגל עולה למנין ל'ג. 

 .וכן פסק מרן השו"ע. גמ' מו"ק )כ.( רגל עולה לו למנין ל' אפילו קברו ברגל

 

 ד. האם שמיני עצרת מבטל דיני ל'

יום לפני החג אחר שמיני עצרת נחשב ליום כ"א )יום  מבואר בגמ' מו"ק )כד:( דאם קבר מתו

 לפני החג ז' והחג ז' ושמיני עצרת ז'(.

 מוכח משם דשמיני עצרת לא מבטל דיני ל' וכן פסק מרן השו"ע.

וכתב הרא"ש )סי' כ"ח( דהטעם דשמיני עצרת לא מבטל דיני ל' כי לא נהג כלום מדיני ל' ואפילו 

רגל הוא אלא מדין אבלות )אולם לדעת הרמב"ן ביאר הט"ז  שאסור בגיהוץ ותספורת לאו מדין

)ו'( הטעם כי תוספת איסור דגיהוץ ותספורת אין הוכחה שהנג ל' לענין ביטול דיני ל', ורק למנין 

 ל' מועיל(.

 

 מין ברגלוד. לענין תנח

 מבואר מזה דמנחמין ופי' התוס' תנחומין וברכה בשורה. גמ' מו"ק )כ.( שכבר נתעסקו ברגל.

 וכן פסק מרן השו"ע. ברגל.

 

 האם שמיני עצרת נחשב ליום א' למנין ל' או נחשב לז' ימים.ה. 

והמקור גמ' מו"ק )כד:(  .שמיני עצרת נחשב לז' ימים במנין הל' –אם נהג אבלות קודם סוכות 

 ד'( וסעיף י"א )כאן(. אותשהבאנו לעיל )

 

  –אם קבר מתו בסוכות 

 חד,שמיני עצרת נחשב ליום א –ריב"ם תוס' ב"ח )ד'( וט"ז )ד'( דעת הגהות מיימון מרדכי בשם 

דכל מה שמצאנו דשמיני עצרת נחשב לז' היינו כשהאבלות נפסק בגלל החג וכבר נהג בדיני ל' 

בחג אבל בחוה"מ דלא נהג כלום מדיני אבלות והרגל לא ביטל ממנו כלום אין כח לשמיני עצרת 

 להחשב כז' למנין ל'. ב"ח )ד'(.

איה לדין זה מגמ' מו"ק )יט:( דהגמ' מסתפקת אם הרגל עולה למנין ל' אבל ודאי שלהחשב והר

 וכן סובר רב זרחיה לדעת הט"ז. .לא אמרינן שבעהשמיני עצרת ל

שמיני עצרת נחשב לז' ימים. והראיה מזה  –דעת מהרש"ל )סי' ה'( ומשאת בנימין )סי' ע"א( 

ל' משמע דדווקא לא מבטל אבל נחשב לז' למנין  שפסקו בטושו"ע דשמיני עצרת לא מבטל דיני

 וכן סובר הרב זרחיה לדעת המשאת בנימין. ל'.

דהתם ברגל אחר מיירי כעצרת או ז' ימי החג  ,ואין ראיה מספק הגמ' אם הרגל עולה למנין ל'

 נקודות הכסף. .עצמם אבל אם נקבר לפני שמיני עצרת אה"נ דיעלה לז'

 ז"ה לא מוכח לשום צד.ועוד כתב בנקודות הכסף דמהר

 

 ו. האם מותר במלאכה ברגל

 :כתב רבינו ירוחם )הובא בב"י(

 א. דבר האבד מותר ע"י עצמו.

 ב. מלאכה שאינה דבר האבד מותר ע"י אחרים בבתיהם ובביתו עבדיו ושפחותיו עושים בצינעה.

 וכן פסק הרמ"א.

 

 . איך נוהג אחר הרגל בענין ז' מלאכה ותנחומין.ז

ירושלמי )מו"ק פרק אלו מגלחין ה"ה( קברו ג' ימים בתוך הרגל מונה ז' לאחר  מבואר בגמ'

ד' ימים האחרונים אין הרבים  ,ג' ימים הראשונים הרבים מתעסקים עמו לנחמו .הרגל

 מהו להראות לו פנים... והכא ]מותר[ מפני הכבוד. ,מתעסקים עמו
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אחר הרגל ומלאכתו נעשית ע"י אחרים וכן מבואר בבבלי )מו"ק כ.( קברו בתחילת הרגל מונה ז' 

ועבדיו ושפחותיו עושין בצינעה בתוך ביתו ואין רבים מתעסקים בו שכבר נתעסקו ברגל ורגל 

 עולה לו.

 

 וכתב שסתם( ח י) ם"הרמב עלוהב"י תמה על הרי"ף שהשמיט דין מלאכה אחר המועד ותמה 

 .אבלות דיני כל בהם ונוהג' ז הרגל אחר שמונה

 

  :מהאמורהעולה 

 אחר הרגל

 א. מתחיל למנות ז'.

 ב. כשנגמר ז' ימים לקבורת המת מלאכתו נעשית ע"י אחרים.

 ג. מפסיקים לנחמו.

ד. אך מראים לו פנים ]מבקרים אותו כל ימי אבלו לכבודו כמו בשבת חוץ מר"ה ויום הכפורים 

ודלא כהרי"ץ  ,הרמב"ן ואפילו חל בשבת כדעת .כדי שיהא פנוי כל היום לתפילה [)ב"י בסו"ס זה(

 גיאת דאם חל בשבת מראין לו פנים.

 וכן פוסק השו"ע בכל הני דינים.

 

 האם יו"ט שני עולה למנין ז'.ח. 

 מונה, ט"יו שני בהם שיש במקומות: ע"טוש(, י-ט י) ם"רמב:(, יא) ף"רי(, רכא) ן"רמב(, ג) ש"רא

יו"ט שני היה ראוי מפני ש'. ז למניין ועולה, הוא ומדבריהם הואיל האחרון שני ט"מיו אבלות

 וכן פסק השו"ע.להתאבל בו רק שחז"ל נתנו בו קדושה ומ"מ עולה למנין ז' ומונה ו' ימים אחריו. 

: בנימין ומטה ז"רדב בשם( ה"סק) ש"פת, ל"מהרש בשם( ז"סק) ז"ט(, ח"סק) ך"בש מובא, ח"ב

 .'ז למנין עולה שני יום ה,"ר של ראשון ט"ביו נקבר אם .ה"ר של שני ט"ביו ה"ה

 ראשון ט"ביו מת אם אך, ה"ר של שני ט"ביו ונקבר מת אם דווקא: ל"מהרי י"עפ( ז"סק) ז"ט

שו"ת פרח מטה אהרן כתב דדווקא אם ב. ועולה אינו( דאורייתא אבלות דאין) שני ט"ביו ונקבר

 יום מיתה וקבורה הוא ביו"ט שני אז עולה לו למנין ז' )פת"ש ה'(.

 אבלות נוהג לא שבפועל אף, עולה בשבת שני ט"יו חל אם גם: ח"הב ת"שו בשם( ה"סק) ש"פת

 .שבת משום גם

 .כמותו הלכה ואין, בו נקבר אם דווקא שני ט"יו שמונים ה"הרא בשם כתב מ"הגה(: ז"סק) ז"ט

 

 הנחת תפילין אחר הרגל תוך ז' ימי אבלות )פת"ש ג'(ט. 

 ראשון )דאין כאן יום מר אצלו(.מניח תפילין אפילו ביום  –"א גדעת המ

 דינו כאבל רגיל דמניח ביום שני של הז' אחר הנץ. –"י ודעת שב

ביום שני קודם הנץ )וסמך על הדעות שאומרות דבכל אבלות אפשר להניח  –דעת שערי תשובה 

 ביום שני לפני הנץ(.

 

 החלפת בגדי הקרובים אחר הרגל )לדעת הרמ"א(.י. 

הקרובים חייב לשנות בגדיהם בשבת ראשונה שאחר הרגל  –ת ציון פת"ש )ד'( בשם שו"ת שיב

 שהתיר. חדודלא כמורה א

 אולם לספרדים מותר אף באבלות רגילה.

 סעיף ג': 

  ''לל  בתוךבתוך  רגלרגל  בובו  פגעפגע

  גזירתגזירת  ממנוממנו  מבטלמבטל  הרגלהרגל  שבעה,שבעה,  גזירתגזירת  בהםבהם  ונהגונהג  הרגלהרגל  קודםקודם  ימיםימים  שבעהשבעה  מתומתו  אתאת  קברקבר  אםאם

  לכבסלכבס  ומותרומותר  ולכאן,ולכאן,  לכאןלכאן  ועולהועולה  ככולו,ככולו,  היוםהיום  דמקצתדמקצת  הרגל,הרגל,  בערבבערב  שביעישביעי  יוםיום  חלחל' ' אפיאפי  שלשים,שלשים,
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  חצות,חצות,  אחראחר  בכלבכל  מותרמותר  פסחפסח  ובערבובערב  ..((טורטור))  לחשיכהלחשיכה  סמוךסמוך: : הרגל. הגההרגל. הגה  בערבבערב  ולספרולספר  ולרחוץולרחוץ

  אחראחר  לגלחלגלח  אסוריםאסורים  ואחריםואחרים  הואילהואיל  חצות,חצות,  קודםקודם  שיגלחשיגלח  ועדיףועדיף  ואילך,ואילך,  הפסחהפסח  שחיטתשחיטת  מזמןמזמן  דהיינודהיינו

  . . ((דד""סס  מינץמינץ  יי""רר  תשובתתשובת))  חצותחצות

  גילחגילח  לאלא  ואםואם  שבת.שבת.  בערבבערב  ולספרולספר  ולרחוץולרחוץ  לכבסלכבס  מותרמותר  הרגל,הרגל,  שבערבשבערב  בשבתבשבת  שמינישמיני  חלחל  אםאם  וכןוכן

  אבלאבל  שלשים,שלשים,  גזירתגזירת  ממנוממנו  נתבטלנתבטל  שכברשכבר  הרגל,הרגל,  אחראחר  לגלחלגלח  מותרמותר  שבת,שבת,  בערבבערב  אואו  טובטוב  יוםיום  בערבבערב

    הרגל.הרגל.  קודםקודם  לגלחלגלח  לולו  אפשראפשר  שהיהשהיה  כיוןכיון  יגלח,יגלח,  לאלא  המועדהמועד  בחולבחול

  וכןוכן  הרגל,הרגל,  אחראחר  לגלחלגלח  ומותרומותר  שבתשבת  בערבבערב  לגלחלגלח  אסוראסור  הרגל,הרגל,  ערבערב  בשבתבשבת  שלושלו  שביעישביעי  חלחל  ואםואם

  הרגל.הרגל.  קודםקודם  לגלחלגלח  יכוליכול  היההיה  שלאשלא  כיוןכיון  המועד,המועד,  בחולבחול

 ואם. שבעה גזרת הימנו בטלה - לרגל קודם ימים שלשה מתו את הקובר :גמ' מו"ק )יט:( תניא

 גילח לא אםומגלח ערב הרגל.  שלשים גזרת הימנו בטלה - לרגל קודם ימים שמונה אותו קבר

 קודם גילח לא אם אפילו: אומר שאול אבא. שלשים כל הרגל אחר לגלח אסור - הרגל ערב

 לפני אבלות ימי שלשה מצות שקיום שכשם: דבר של וטעמו הרגל. אחר לגלח לו מותר לרגל

 קיום כך - שבעה ממצות כלום הרגל אחר לנהוג צריך שאינו, שבעה גזרת ממנו מבטלת, הרגל

 גזרת כלל לנהוג צריך אינו הרגל שלאחר, שלשים גזרת מבטלת, הרגל לפני שבעה מצות

 . הרגל לפני גילח לא אם ואפילו, שלשים

שלשים?  גזרת את מבטל הרגל לפני אבילות ימי שבעה מצות שקיום לומר יתכן וכי: ואקשינן

 ולא", שלשים גזרת הימנו בטלו הרגל קודם ימים שמונה מתו את הקובר"שנינו  במשנתנו והרי

  ! הרגל" לפני ימים שבעה מתו את הקובר"

, לכאן לו עולה שביעי יום תחילת ולכן, ככולו היום מקצת: שאול אבא קסבר: ותירצה הגמרא

 להתחיל ויכול, השמיני כיום, לכאן לו עולה השביעי היום של וסופו, השבעה כסוף להחשב

 . שלושים בו ולמנות

 חכמים על בהן שנחלק ההלכות בשתי שאול כאבא הלכה :שילא בר רבינא אמר חסדא רב אמר

 מפסיק, השמיני ביום גילח לא אם שאפילו הלכה וגם, ככולו היום שמקצת הלכה ולכן'[. תוס]

 ערב בשבת להיות שלו שמיני כשחל, שאול לאבא חכמים ומודים שלשים. גזירת את הרגל

 שמקצת לפי, השביעי היום שהוא, שבת בערב לגלח לו שמותר, בה לגלח יכול שאינו, הרגל

 .החג לכבוד לגלח לו מותר השביעי היום מקצת ומשחלף, ככולו היום

 .באבל המיקל כדברי הלכה: שמואל דאמר משום, ובזו בזו - שאול כאבא הלכה: אמרי ונהרדעי

ולכן אפילו חל יום ז' שלו ערב יום טוב מותר לספר וכו'  להלכה פסק מרן השו"ע כאבא שאול.ו

 לגלח אחר הרגל.ואם לא גילח ערב יום טוב מותר  יו"ט.ב ערב

 

  .מותר בכיבוס ורחיצה מהבוקר ומשמע שה"ה תספורת :שפ"ט( –)שפ"א  לשו"ע

עדיף קודם שחוץ מגילוח  ,ובער"פ מותר בכל אחר חצות ,מותר דווקא סמוך לחשיכה :א"לרמ

ב. כיון שאחרים אסורים  .א. כי אחרים אסורים לגלח לו ויצטרך לגלח בעצמו )ש"ך י"ב( :חצות

 א ינהג איסור בזה. )לבוש הובא בש"ך י"ב(.לגלח גם הו

דלש"ך מותר )וכן  :האם מותר לגלח עצמו בערב הרגל אחר חצות נאולכאורה יוצא נפק"מ לדי

 לבוש אסור.דעת הס"ל מהר"י מינץ בד"מ )ג'( ול

 

 הרגל ערב בשבת' ח יוםב. 

ל ז' שלו בשבת ערב כי דמי... ל"צ שחיאיתא בגמ' מו"ק )יז:( תנא האבל מותר בגילוח ]במועד[ ה

דאמר מקצת היום ככולו יום ז' עולה לכאן ולכאן וכיון דשבת הוי אנוס  בא שאוליום טוב וס"ל כא

 הוא.

 וכן פסק השו"ע.

 ,"י בערב שבת מותר דווקא בדברים שאינו יכול לעשותם בשבתווכתב הפת"ש )ו'( בשם שב

כל הני איסורים  ,במקומו בביהכ"נגוהץ( ב. בגדי שבת ג. ולשבת מדש חבן לא. לח"ם )בגד  :אבל
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בערב שבת דאפשר לעשותם בשבת )ואפשר דהתיר דווקא ביום דביום אמרינן מקצת היום 

ו בסי' שצ"ה בהערה ה'( דלהב"ח בשבת לא אומרים הוהבאנו ,וכדעת הט"ז )סי' ת"ב .ככולו

 מקצת היום ככולו. 

בגדי שבת אם הם חדשים דברים אף בערב שבת חוץ מהאמנם הבית הלל מיקל גם בכל אלו 

 וגיהוצן ניכר הרבה שאסור אא"כ אין לו אחרים אז מותר.

 

וכן אם חל  ,מותר ,ה לרחוץוונצטו ב יום הכפוריםאבל שחל ג' שלו ער :הב"י בשם תשב"ץ כתב

והד"מ  .כיון שבזמן המקדש היו אומרים הלל לכן אין אבלות מזמן שחיטת פסח ,יום שישי ער"פ

 ר האו"ז על דין ב' וראוי לסמוך. כן סובש )ב'( מציין 

 אמנם הב"י כתב דעל ב' דינים אלו אין סמך ולא ראיה.

 סעיף ד': 

  ''לל  גזרתגזרת  מבטלמבטל  אימתי רגלאימתי רגל

  בובו  שיגערושיגערו  עדעד( ( לספרלספר))  שאסורשאסור  ואמוואמו  באביובאביו  אבלאבל  מתיםמתים  בשארבשאר  שלשיםשלשים  גזירתגזירת  מבטלמבטל  דרגלדרגל  האהא

  ::מבטלמבטל  אינואינו  יוםיום' ' לל  לאחרלאחר  הרגלהרגל  בובו  פגעפגע  אפילואפילו  חביריו,חביריו,

הרגל לא מבטל  ואמו באביואבל  ,דווקא בשאר מתיםהוא רגל מבטל גזרת ל' שה מה שאמרו

)כדלעיל סימן ש"צ ס"ד ושם  טושו"עבוכן פסקו . ורק אחר ל' וגערה אז בטל ממנו ל' ,כלום

 .מבואר כל השיטות(

 ודלא כסמ"ק דאם הרגל פגע אפילו ביום ל' מבטל.

 סעיף ה': 

  שבעהשבעה  באמצעבאמצע  רגלרגל

  הלילה.הלילה.  עדעד  ילבשנוילבשנו  ולאולא  לכבס.לכבס.  מותרמותר  הרגל,הרגל,  בערבבערב  מהשביעי,מהשביעי,  חוץחוץ  האבלות,האבלות,  מימימימי  אחדאחד  חלחל  אםאם

  אסוראסור  לרחוץלרחוץ  אבלאבל  מכבס.מכבס.  הואהוא  הרגלהרגל  שמפנישמפני  ניכרניכר  שיהאשיהא  כדיכדי  חצות,חצות,  אחראחר  עדעד  מלכבסמלכבס  ליזהרליזהר  וטובוטוב

  ..((נוהגיןנוהגין  וכןוכן))  לחשיכה.לחשיכה.  סמוךסמוך  המנחההמנחה  תפלתתפלת  אחראחר  לרחוץלרחוץ  מתיריןמתירין  וישויש  הלילה.הלילה.  עדעד

הכל מודים כשחל ג' שלו להיות ערב הרגל שאסור ברחיצה עד הערב... )וכמו  ,גמ' מו"ק )יט:(

 יום ג' אלא כל יום מימי הז' חוץ מיום ז'(.או דווקא שנראה לקמן צ"ל דל

 

 :מתי מותר לכבס ולרחוץ ,אם חל א' מימי הז' ]חוץ מיום ז'[ בערב יום טוב

ולכן כביסה מותר  ,ה אסור ביוםכל דבר שאפשר לעשותו בליל  –א. דעת הראב"ד רמב"ן ורא"ש 

 ביום אבל לבישתו ורחיצה מותר רק בלילה.

 במשך היום אסור בשניהם וסמוך לחשיכה מותר בשניהם. –ב. דעת הריב"א 

 אסור לרחוץ ולעשות שום דבר עד שיכנס יו"ט. –ג. דעת רי"ף )יא:( ורמב"ם )פ"י ה"ו( 

דא"א לעשותו  ,ר בלילה. ב. לב"י מותר ביוםולענין כביסה לדעת הרמב"ם: א. לטור וב"ח )ח'( מות

 בלילה.

 הכל מותר בערב יום טוב אחר מנחה. –ד. דעת מהר"י וי"ל )הובא בד"מ ג'( 

 

ולבישה ורחיצה  ,דכביסה מותר ביום ,רא"שהרמב"ן והולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הראב"ד 

 מותר בלילה.

 להיזהר מלכבס עד אחר חצות כדי שיהא ניכר שמפני הרגל הוא מכבס. בוהוסיף השו"ע דטו

 

 דהרי לא בטלו גזרת ל' אא"כ פגע הרגל אחר ז'. ,וכתב הש"ך )יד( דתספורת אסור
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 :סתירת הרמ"א: כשחל הרגל באמצע הז' היאך רוחץ

 .אסור לרחוץ –הרמ"א באו"ח )תקמ"ח סעיף י'( וכן ד"מ )כאן ג'( 

 נוהגים לרחוץ )סמוך לחשיכה(.הרמ"א ביו"ד )כאן( 

 

לפסוק כן וביו"ד כתב דבאמת אין נוהגין כן אלא ראוי הט"ז )ה'(: הרמ"א באו"ח פסק ש יישוב

 נוהגים להתיר )ומשמע דבטל דיני ל' לגמרי ומותר אף אחר הרגל(.

 

הש"ך )ט"ז(: באו"ח פסק מה שראוי להורות וביו"ד כתב דהמנהג הוא להתיר והטעם משום  יישוב

והביא ראיה מתה"ד  .אסור ,ולפי"ז אחר הרגל שהוא תוך ל' ואין טעם של כבוד הרגל .כבוד הרגל

שכתב דאם מת לו מת ערב שבת ואותו שבת הוא ערב הרגל מותר לרחוץ בערב שבת דאיסור 

 יש להתיר. עכ"ל.כבוד הרגל הוא רק בז' ומשום  ומן הדיןנהג רחיצה כל ל' הוא מ

 

 ,פסק דאסור ברחיצה רק בצונןלכן הפת"ש )ז'( בשם האליה רבה כתב דיישוב זה תמוה מאוד ו

אז מותר לרחוץ בחמין ערב שחל ח' שלו בשבת ערב הרגל  כאא" ,וכביסה במים לבד מותר

 שבת.

 סעיף ו': 

  ויום הכפוריםויום הכפורים  השנההשנה  ראשראש

  האבלות.האבלות.  לבטללבטל  כרגליםכרגלים  חשוביםחשובים  הכפוריםהכפורים  ויוםויום  השנההשנה  ראשראש

 חתלחכמים ה"ה שעה א . אולםאיתא במשנה מו"ק )יט.( הקובר מתו ג' ימים קודם לרגל )לר"א

מפני שאמרו שבת עולה ואינה  ,לפני הרגל( בטלה הימנו גזרת ז', ח' בטלו הימנו גזרת ל'

 וך הרגל אבל למנין ל' תמיד עולה[.רגלים מפסיקים ואינם עולים ]לימי הז' כשקבר ת ,מפסקת

שבת )הכוונה כעצרת , א. רבי אליעזר אומר משחרב ביהמ"ק ]שאין לעצרת תשלומין כל ז'[

 דעולה רק ליום א' ולא מפסיק וה"ה לר"ה ויום הכפורים[.

ב. רבן גמליאל אומר ר"ה ויום הכפורים כרגלים ]וכ"ש עצרת לאחר החורבן חשובה כרגל דבזמן 

 תשלומין כל ז'[.המקדש היה 

ר"ה ויום הכפורים כשבת  ,אלא עצרת כרגלים ,ג. וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה

 )דעולה יום א' לא מפסיק(.

 

הלכה כר"ג )דאף ר"ה ויום הכפורים נחשבים  :ובגמ' מו"ק )כד.( א"ר גידל בר מנשיא אמר שמואל

 גל.ושם )כד:( נפסק דעצרת חשוב כר. כרגלים וכ"ש עצרת(

 

ואם נהג לפני  ,חשובים כרגלים ,פסחוסוכות  ,צרתע ,יום הכפורים ,השנה ראש העולה להלכה:

 ממנו גזרת ז' או ל'. השל אבלות בטל  חתהרגל אפילו שעה א

 

. כר"ג לבטל האבלות השנה ויום הכפורים נחשבים כרגלים ראשומרן השו"ע בס"ו פסק ד

שמחה מ"מ כולם הוקשו אהדדי דכתיב אלה מועדי )ואפילו שאצל ר"ה ויום הכפורים לא כתיב 

 ה' )ויקרא כג, ד( לבוש(.
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 סעיף ח':  -סעיף ז'

  הפסח ועצרתהפסח ועצרת  עםעם  שלושיםשלושים  חישובחישוב

  עליהםעליהם  ומשליםומשלים  ו,ו,""טט  הריהרי  הפסחהפסח  ימיימי' ' וחוח  ,,''כזכז  חשובהחשובה  שעהשעה  אותהאותה  הפסח,הפסח,  לפנילפני  אחתאחת  שעהשעה  נהגנהג

  אחרים.אחרים.  וו""טט

  בעצרתבעצרת  עצרתעצרת  קרבנותקרבנות  הקריבהקריב  לאלא  שאםשאם  כיוןכיון  --ועצרת ועצרת   כשבעה,כשבעה,  חשובהחשובה  עצרתעצרת  לפנילפני  אחתאחת  שעהשעה

  שלשל  שנישני  ויוםויום  אחרים,אחרים,  זז""טט  עליהםעליהם  ומשליםומשלים  ד,ד,""יי  הריהרי  כשבעה,כשבעה,  חשובחשוב  --  שבעהשבעה  כלכל  תשלומיןתשלומין  לולו  ישיש

  ז.ז.""הטהט  למניןלמנין  עולהעולה  עצרתעצרת

, עצרת לפני אחד יום קרוב לו שנפטר מי: נשיאה דבי אפיתחא ששון בר ענני רבי דרשמו"ק )כד:( 

 כאילו, שלשים למנין ביחס הדבר לו נחשב, השבעה אבלות את והפסיק השבועות חג והגיע

 ביחד כאן הרי. כרגלים היא שעצרת לפי, ימים כשבעה לו עולה עצמה ועצרת. ימים שבעה מנה

 יום. שלשים למנין עשר ארבעה - יומיים תוך

? שבעה כל תשלומין לקרבנותיה לה שיש לעצרת מנין: אושעיא רבי אמר אלעזר רבי דאמר

: הסוכות לחג השבועות חג הוקש: ודרשינן". השבועות ובחג המצות בחג" יז( )דברים שנאמר

 שבעה. כל תשלומין לו יש השבועות חג אף - שבעה כל תשלומין לו יש המצות חג מה

 כאן הרי - השנה וראש, השנה ראש לפני אחד יום: ודרש, סבא אויא לרב פפא רב אדבריה

     כרגלים. הוא השנה ראש גם כי. עשר ארבעה

 

ומשלים עליהם ט"ו  ,וח' ימי פסח הרי ט"ו ,דשעה לפני פסח חשובה כז' השו"ע פסק בס"זומרן 

 אחרים.

וכרב ענני  ,כחכמים דלעיל )מו"ק יט.( דעצרת חשובה כרגל דמפסיקמרן השו"ע  ובס"ח פסק

 הרי י"ד ומשלים ט"ז אחרים. ,דיום לפני עצרת חשוב ז' ועצרת עוד ז'

 

של עצרת עולה למנין הט"ז החסרים לאחר החג כי יו"ט שני  וכתב הטור בשם הרא"ש דיום שני

 אולם לגבי יו"ט שני של ר"ה נידון בס"ט. (.ש"ך יז)הוא מדרבנן. 

 סעיף י': -סעיף ט'

  ויום הכפוריםויום הכפורים  הה""רר  עםעם  שלושיםשלושים  חישובחישוב

  מבטלמבטל' ' לל  וגזירתוגזירת  ,,השנההשנה  ראשראש  מפנימפני  שבעה,שבעה,  גזירתגזירת  ממנוממנו  בטלהבטלה  ,,השנההשנה  ראשראש  לפנילפני  אחתאחת  שעהשעה

  בערבבערב  שמגלחשמגלח  בתשריבתשרי  בשלשהבשלשה  מתומתו  לקוברלקובר  הה""והוה  הכפורים.הכפורים.  יוםיום  ערבערב  ומגלחומגלח  הכפורים,הכפורים,  יוםיום  ממנוממנו

  הכפורים.הכפורים.  יוםיום

  ממנוממנו  מבטלמבטל' ' לל  וגזירתוגזירת  הכפורים,הכפורים,  יוםיום  מפנימפני' ' זז  גזירתגזירת  ממנוממנו  בטלהבטלה  הכפוריםהכפורים  יוםיום  לפנילפני  אחתאחת  שעהשעה

  החג.החג.  בערבבערב  ומגלחומגלח  החג,החג,

 השנה וראש, השנה ראש לפני אחד יום: ודרש, סבא אויא לרב פפא רב אדבריהגמ' מו"ק )כד:( 

 .    כרגלים הוא השנה ראש גם כי. עשר ארבעה כאן הרי -

 הקשו הראב"ד והבה"ג מאי נפק"מ כמה נחשב ר"ה הרי בין כה יום הכפורים יבטל דיני ל'.

 באבלות קולות שתי אומרים איןותירצו דמוכח מכאן דב' קולי בחד אבלות לא אמרינן דהיינו 

צריך לעשות ל' כדין ואם נהג ז' כדין ו לגמרי, מבטל לא אך ימים' ז-כ נחשב הסמוך והרגל, אחת

ב. דכיון שדיני ל' כבר נהגו בעודם  והטעם א. כי צריך לעשות כדין ז' או ל'.. רגל יכול לבטל דיני ל'

 א רגל אחר ויבטלנו דלמה יהיה יותר יפה וחשוב מהראשון.וברגל לא יב
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צרת ולפי"ז אמרינן ב' קולי בחד אבלות דחשבון י"ד לענין ר"ה נקט אגב ע רצו,הרמב"ן והרא"ש תי

ויום הכפורים מבטל  שבעה ולכן אם קבר מתו שעה א' לפני ר"ה )ונהג אבלות( ר"ה מבטל דיני

 ל'. 

 וכן אם קבר מתו לפני יום הכפורים מתבטל דיני ז' ביום הכפורים ודיני ל' בסוכות.

ועוד דהרי מי שקבר מתו בג'  ל ל'.' והשני יבטזונכון שרגל ראשון לא ביטל ל' היינו משום דביטל 

זה שבין ר"ה  כל שכןיום הכפורים רב בדיני ל' ביום ט' מותר לגלח בעחת תשרי ונהג שעה א

 שיום הכפורים מבטל דיני ל'. ,ליום הכפורים נהג ז' ימים בדיני ל'

 

רים א ר"ה ויום הכפוק]אולם לדעת הראב"ד דלא אמרינן ב' קולי בחדא אבלות כהרא"ש היינו דוו

מהם הוא  חדרגלים ממש אבל יום הכפורים וסוכות משמע דאמרינן בחד אבלות דאהם דאין 

 .רגל ממש ודלא כהרא"ש[

 

ולהלכה פסק מרן השו"ע בס"ט וי' דאמרינן ב' קולי בחדא אבלות בין ר"ה ויום הכפורים ובין יום 

 או"ז מסכימים לדעתו.הרא"ש והכי הר"מ  ,כדעת הרמב"ןהכפורים וסוכות 

 

 הכיו חדוכתב הד"מ )ה'( מי ששמע שמועה קרובה בר"ה יום הכפורים או עצרת נחשב ליום א

 ס"ל לריב"ם אמנם לדעת ר"י נחשב לז' ימים.

 סעיף י"א: 

  סוכותסוכות  עםעם  שלושיםשלושים  חישובחישוב

  עצרתעצרת  שמינישמיני  שלשל  שנישני  ויוםויום  א,א,""ככ  הריהרי  שבעה,שבעה,  עצרתעצרת  ושמיניושמיני  ד,ד,""יי  הריהרי  והחגוהחג  החגהחג  לפנילפני  אחתאחת  שעהשעה

  אחרים.אחרים.' ' חח  עליהםעליהם  ומשליםומשלים  ב,ב,""ככ  הריהרי

 ויום, א"כ הרי' ז עצרת ושמיני, ד"י הרי והחג החג לפני אחת שעה :גמ' מו"ק )כד:( אמר רבינא

 .אחרים' ח עליהם ומשלים, ב"כ הרי עצרת שמיני של שני

 והטעם דשמיני עצרת נחשב לז' כי הוא רגל בפ"ע.

. ויו"ט שני הוא רק מדרבנןיו"ט שני של שמיני עצרת הרי כ"ב )הואיל דוהוסיף  וכן פסק מרן השו"ע

 ש"ך יז(.

 

 מדוע שמיני עצרת לא מבטל דיני ל'

 '. ל גזירת לבטל ע"בפנ כרגל עצרת שמיני את מחשיבים לא למה לכאורה קשה

 הרגל. משום רק ותספורת איסור בגיהוץ נהג כי ,'ל כלל נהג שלא משום כתב שזה ש"והרא

 .'ל דיני מבטל לא עצרת שמיני לכן

 אין היכר היה לא ותספורת גיהוץ דין שבעיקר מ"מ מכיוןאע"ג דבחג נוהג דיני ל'  ל"צ ן"ולרמב

לכן אין הוכחה כל כך ו. כי עיקר האיסור הוא מחמת הרגל זה לעניין' ל קצת שנהג נחשב זה

 שנהג בדיני ל' לכן מספיק ששמיני עצרת עולה ל' למנין ל' אבל לא מבטל דיני ל'.

 

א' או לז' למנין ל' כשקבר מתו ברגל עיין לעיל בסימן זה ס"ב האם שמיני עצרת נחשב ליום 

 הערה ה'.

 

כתב הפת"ש )ח'( בשם הנו"ב דלפי הטעם שכתב הרא"ש דשמיני עצרת לא מבטל דיני ל' כי לא 

נהג כלל דיני ל' יוצא דאם גילח בערב יום טוב לדעת ר"ת דמותר לגלח במועד והכא אסור לגלח 

לא חילקו  רא"כ נהג דיני ל' אז שמיני עצרת יבטל גזרת ל' דבגמאאבמועד רק מדין אבלות ל' 

 בכך.
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 סעיף י"ב: 

  השבועותהשבועות  מנייןמניין

  לולו  ישיש  הרגלהרגל  אחראחר  ומידומיד  ד,ד,""כיכי  חשוביםחשובים  והרגלוהרגל  שעהשעה  אותהאותה  הרגל,הרגל,  לפנילפני  אחתאחת  שעהשעה  מתומתו  אתאת  הקוברהקובר

  מדבר.מדבר.  ואינוואינו  במקומובמקומו  שיושבשיושב  לעניןלענין  שלישיתשלישית  שבועשבוע  דיןדין

 אותה, הרגל קודם אחת שעה מתו הקובר :שמשון( בשם רבינו בע"ף כתב הרא"ש )מו"ק לד סו

 במקומו שיושב לעניין שלישי שבוע דין לו יש הרגל ומיד לאחר, ד יום"י-כ חשובים והרגל שעה

 .חדאלא יום א םאפילו בר"ה ועצרת שאינ מדבר, ואינו

 וכן פסק מרן השו"ע.

 ועל או"א י"ב חודש.על פי הרמ"א אבל לא יושב במקומו עד אחר ל' יום שהש"ך )י"ח(  העירו

 סעיף י"ג: 

  שנישני  טט""ביוביו  מתמת

  פסחפסח  שלשל  האחרוןהאחרון  טט""יויו  שהואשהוא  שנישני  טובטוב  ביוםביום  מתמת  לולו  שמתשמת  מימי  ימים טובים,ימים טובים,  שנישני  שעושיןשעושין  במקומותבמקומות

  שנישני  טובטוב  ויוםויום  הואילהואיל  אבילות,אבילות,  בובו  נוהגנוהג  ביוםביום  בובו  וקברווקברו  עצרת,עצרת,  שלשל  שנישני  טובטוב  ביוםביום  אואו  חג,חג,  שלשל  אואו

  מפנימפני  דבריהםדבריהם  שלשל  עשהעשה  ידחהידחה  תורהתורה  שלשל  וקבורהוקבורה  מיתהמיתה  יוםיום  שהואשהוא  ראשוןראשון  יוםיום  ואבילותואבילות  מדבריהם,מדבריהם,

    תורה.תורה.  שלשל  עשהעשה

  כיוםכיום  הימיםהימים  ששניששני  אבלות,אבלות,  בובו  נוהגנוהג  אינואינו  ביוםביום  בובו  וקברווקברו  השנההשנה  ראשראש  שלשל  שנישני  טט""ביוביו  מתמת  אםאם  אבלאבל

  אבלאבל  להם,להם,  מטמאמטמא  שהכהןשהכהן  בתורהבתורה  המפורשיםהמפורשים  מתיםמתים  בשבעהבשבעה  אמורים?אמורים?  דבריםדברים  במהבמה  הם.הם.  ארוךארוך

  עליהםעליהם  נוהגנוהג  אינואינו  לפיכךלפיכך  מדרבנן,מדרבנן,  אלאאלא  אבלותםאבלותם  איןאין  ד,ד,""שעשע  בסימןבסימן  כדאיתאכדאיתא  עליהם,עליהם,  שהוסיפושהוסיפו  אותםאותם

  והעולםוהעולם  קורע,קורע,  אינואינו  שנישני  טובטוב  ביוםביום  אבילותאבילות  שנוהגשנוהג  שאמרנושאמרנו  באותםבאותם' ' ואפיואפי  טוב.טוב.  יוםיום  בשוםבשום  אבלותאבלות

  דסובריןדסוברין: : וקבורה. הגהוקבורה. הגה  מיתהמיתה  יוםיום  הואהוא' ' אפיאפי  מתמת  שוםשום  עלעל  גליותגליות  שלשל  שנישני  טט""ביוביו  להתאבללהתאבל  שלאשלא  נוהגיןנוהגין

  ..((שש""וראורא  יי""ורור  תת""רר))  לשנותלשנות  ואיןואין  פשוטפשוט  המנהגהמנהג  וכןוכן  דאורייתאדאורייתא  אבלותאבלות  שוםשום  שאיןשאין  האומריםהאומרים  כדעתכדעת

 האם נוהג אבלות ביום מיתה וקבורה שהוא יו"ט שני של גלויות 

וכן כ"ב  ,שהוא שמחת תורה בחו"ל ,שהוא כ"ג תשרישל חג שני של גלויות הכוונה לאחרון  "ט)יו

אולם אם מת ונקבר ביו"ט  ,שבועותשל וכן ז' סיון שהוא יו"ט שני  ,ניסן שהוא יו"ט האחרון בפסח

 שני שבתחילת החג, יו"ט שני האחרון עולה למנין ז' )ס"ב(.

 

כיון דיום מיתה וקבורה הוא מן התורה דוחה קדושת יו"ט שני  –דעת הגאונים ורמב"ן )עמ' רי"ג( 

 שהוא דרבנן ונוהג בו אבלות ואפילו יו"ט שני של ר"ה שהוא יומא אריכתא מ"מ מדרבנן הוא.

 

 בקיום ב' תנאים: ודווקא 

 א. כשהמיתה וקבורה היה ביום ראשון של האבלות. 

 דקרובים אחרים הם מדרבנן. ,ב. דווקא בז' קרובים המפורשים בתורה שבהן מיטמא להם

 

דעת הרמב"ם )ריש פ"א וריש פ"ב( דאבלות יום ראשון מן התורה ולכן יו"ט שני שהוא דרבנן 

 נדחה מפני האבלות מן התורה.

שני של ר"ה אפילו שהוא מדרבנן מ"מ הוא יומא אריכתא וכמן התורה דמי ולא נוהג  אולם יו"ט

 בו אבלות בשום אופן.

 

יום ראשון של האבלות הוא דרבנן )ורק אנינות יום ראשון הוא מן התורה(  –דעת ר"ת ר"י ורא"ש 

 ולכן אין לנהוג אבלות ביו"ט שני על שום מת.



217 

 

 

נוהג בהם אבלות  ,סוכותושבועות  ,דיו"ט שני של פסח םולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הגאוני

 כן עיקר[.ש ]וכתב השולחן גבוה באו"ח תקמ"ח ס"ק ו'(  מנהג העולם לא להתאבלאך 

שאין להתאבל בו דיומא אריכתא הוא )ודלא  יו"ט שני של ר"ה פסק כדעת הרמב"םבאולם 

 כהגאונים(.

  .יו"ט שני על שום מתרא"ש דאין נוהגים אבלות בהוהרמ"א פסק כר"ת ר"י ו

 

 א. האם יו"ט שני נחשב ליום א' למנין הז' מבואר לעיל שצ"ט )סוס ב'(

 :האם ימי ר"ה עולים למנין ז' )כשנקבר בר"ה(ב. 

 של ר"ה אינו עולה למנין ז' הואיל וקדושתו מן התורה ואין נוהג בו אבלות. יום ראשון

  :של ר"ה יום שני

 ז' גם אם נקבר ביום ראשון של ר"ה. עולה למנין - א. דעת הש"ך )ח'(

דאין סיבה לומר דיום  ,עולה למנין ז' כשנקבר ביום שני של ר"ה –ב. דעת הט"ז )ז'( בשם מהרי"ל 

 שני נגרר אחר הראשון אין יו"ט שני עולה למנין ז' דנגרר אחר יום הראשון.

הוי אבלות מן התורה אם יום מיתה וקבורה ביו"ט שני של ר"ה  –ג. דעת תשובת פרח מטה אהרן 

 אז עולה למנין ז' ואם לאו לא עולה מן המנין.

 

יש איסור גמור מן התורה לישראלים  ,כתב הט"ז )שם( כשקוברין מת ביו"ט ראשון ע"י עממין

להחזיר העפר לתוך הקבר על המת עד זיבולא בתרייתא דהרי זו מלאכה גמורה ויש בזה משום 

 ע"י עממים.יש להיזהר לעשות זאת ואיסור בונה 

 סעיף י"ד: 

  םם""לעכולעכו  מסרוהומסרוהו

  כוכביםכוכבים  לעובדילעובדי  ומסרוומסרו  יום,יום,  מבעודמבעוד  לקוברולקוברו  יספיקיספיק  לאלא  שמאשמא  ונתייראונתיירא  ט,ט,""יויו  בערבבערב  מתמת  לולו  מתמת

  הואהוא  ואםואם  אבלות.אבלות.  עליועליו  חלהחלה  הקרוביםהקרובים  מעינימעיני  ונתכסהונתכסה  מהעירמהעיר  שהוציאוהושהוציאוהו  כיוןכיון  לקברו,לקברו,  שיוליכוהושיוליכוהו

  טוב.טוב.  ביוםביום  שנקברשנקבר  על פיעל פיאף אף   שבעה,שבעה,  גזירתגזירת  להלה  בטלהבטלה  אבלות,אבלות,  בהבה  ונהגונהג  הרגל,הרגל,  קודםקודם  אחתאחת  שעהשעה

, שיקברוהו ם"לעכו ומסרו יום מבעוד לקוברו יספיק לא שמא נתיירא: ע"שו, ג"בה(, תתעו) מרדכי

 קודם אחת שעה בה נהג ואם, אבלות עליו חלה הקרובים מעיני ונתכסה מהעיר שהוציאוהו כיוון

 (.שעה' סי' עי) ט"ביו שנקבר אף שבעה גזירת בטלה הרגל

 מוליכים אם רק שמועיל ן"כרמב ע"השו פסק שעה' בסי(: א"סק סי' שעה ך"הש על) ר"דגמ]

 ט"יו שנכנס שמכיון ע"השו בדעת ונראה. לעיר סמוך גם שמועיל ג"כבה סתם וכאן, אחרת לעיר

 שחלק ן"מהרמב אמנם. אבלות עליו וחלה המת מן דעתו הסיח ממילא לקוברו יכול האבל ואין

 .[זו סברא קיבל שלא מוכח ג"בה על

 

כיון שהוציאוהו מן העיר ונתכסה  ,מת בערב יום טוב ונתנוהו לגויים והוליכוהו לקבר :פסק השו"ע

הרגל מבטל גזרת  ,לפני הרגל חתאבלות שעה א וואם נהג ,אבלות הםמעיני הקרובים חלה עלי

 ז' אף על פי שנקבר ביו"ט.
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 סימן ת'

 סעיף א': 

  שבתשבת

  דבריםדברים  דהיינודהיינו  בו,בו,  נוהגיםנוהגים  אבלותאבלות  דינידיני  קצתקצת  שהרישהרי  ,,שבעהשבעה  למניןלמנין  ועולהועולה  אבלותאבלות  מפסיקמפסיק  אינואינו  שבתשבת

  עטיפתו,עטיפתו,  להסירלהסיר  דהיינודהיינו( ( לאלא))  שבפרהסיאשבפרהסיא  דבריםדברים  אבלאבל  ורחיצה,ורחיצה,  המטההמטה  תשמישתשמיש  שהםשהם  שבצינעאשבצינעא

  עטיפהעטיפה  קצתקצת  אבלאבל  וו""שפשפ  סימןסימן  לעיללעיל  שנתבארשנתבאר  כמוכמו  ישמעאליםישמעאלים  עטיפותעטיפות  מעוטףמעוטף  כשהואכשהוא  ודוקאודוקא))

  וו""ברגליו. מהריברגליו. מהרי  מנעליםמנעלים  לולו  וישויש  הואילהואיל  בשבתבשבת  להסירלהסיר  צריךצריך  איןאין' ' לל  כלכל  מקומותמקומות  בקצתבקצת  שנוהגיםשנוהגים

  איןאין  ואםואם  מחליפו,מחליפו,  אלאאלא  קרועקרוע  בגדבגד  ללבושללבוש  ושלאושלא  מכפייתהמכפייתה  המטההמטה  ולזקוףולזקוף  מנעליומנעליו  וללבושוללבוש'( '( הה  סימןסימן

  כיוןכיון  הפרשה,הפרשה,  לחזורלחזור  אבלאבל  שבצינעא,שבצינעא,  דברדבר  הויהוי  תורהתורה  ודודותלמותלמ  לאחריו.לאחריו.  קרעוקרעו  מחזירמחזיר  להחליףלהחליף  לולו

    ומותר.ומותר.  שמעשמע  אתאת  כקוראכקורא  הויהוי  הציבורהציבור  עםעם  פרשיותיופרשיותיו  להשליםלהשלים  אדםאדם  שחייבשחייב

  ורבינוורבינו  פרהסיא.פרהסיא.  שלשל  דברדבר  היההיה  נמנענמנע  היההיה  שאםשאם  לעלות,לעלות,  צריךצריך  לתורהלתורה  לעלותלעלות  האבלהאבל  אתאת  קראוקראו  ואםואם

  ואמרואמר  מעצמו,מעצמו,  הואהוא  ועלהועלה  החזןהחזן  קראוקראו  ולאולא  אבלותאבלות  בובו  ואירעואירע  "שלישי","שלישי",  פעםפעם  בכלבכל  אותואותו  קוריםקורים  היוהיו  תםתם

  נמנע,נמנע,  הואהוא  אבלותאבלות  שבשבילשבשביל  אומראומר  עולהעולה  שאינושאינו  הרואההרואה  שבתשבת  בכלבכל  "שלישי""שלישי"  לקרותולקרותו  שהורגלשהורגל  כיוןכיון

  אחראחר  בעניןבענין  ֲאָבלֲאָבל  לקרותו,לקרותו,  מותרמותר  הה""בבבב  אחראחר  כהןכהן  ואיןואין  אבלאבל  הכהןהכהן  אםאם  )וכן)וכן  ..פרהסיאפרהסיא  שלשל  דבריםדברים  והויוהוי

  (:(:אא""מהמה  גג""פפ  מיימונימיימוני  אסור. הגהותאסור. הגהות

  איתא בגמ' מו"ק )יט.( שבת עולה ואינה מפסקת.

 אלא, האבלות ימי שבעת את מפסקת ואינה האבלות ימי שבעת למנין עולה כלומר, שבת

 לאחריה האבלות ימי שבעת את ומונה ממשיך

 ?בשבת אבילות אין או בשבת אבילות יש האם: משמואל יוחנן רבי מיניה בעאובגמ' )שם כד.( 

 בשבת. אבילות אין: שמואל ליה אמר

 . רשות - ר"נת, חובה - ז"פח: הם כך בשבת אבלות דיני: שמואל אמר

 : פירושו - חובה ז"פח

 שלא, בשבת לאחוריו קרע חזרת חול, ביום אבלותו בימי הנוהגת, עטיפתו גילוי, הראש פריעת

 . חול ביום מהפיכתה המטה זקיפת. בשבת הקרע יראה

 . השבת כשהגיעה חובה הם אלו כל

 : פירושו - רשות ר"נת

, ערבית בחמין ורגלים ידים רחיצת. בשבת המטה תשמיש. יחף לילך ולא, בשבת הסנדל נעילת

 רשות. הם הרי כל אלו השבת. כניסת לפני

 רשות )דיש כאלו דאינם אבלים וגם לא מגלים הראש(. בשבת, הראשורב אמר אף פריעת 

ולשמואל ההבדל בין פריעת הראש שהוא חובה לנעילת הסנדל שהוא רשות הוא כי נעילת 

הסנדל לא כולם נועלים תמיד ואם האבל יחלוץ לא יהא ניכר שמשום אבלות חלץ משא"כ 

ראשו יכירו שמשום האבלות הוא עטיפת האבל שהיא כעטיפת הישמעאלים אם לא יגלה את 

 עוטף והו"ל אבלות בפרהסיא.

 אבלות נוהג שאינומנעליו מוכיחין עליו  ,יש לו מנעלים ברגליוכשאבל  ,וכ"ז שאין לו מנעלים

 ראשו. לפרוע צורך לו ואין, מנעליו חולץ האבל שהרי, בשבת

 

 ובגמ' )שם( תניא אבל כל ז' קורעו לפניו בשבת קורעו לאחוריו... 

 ( בתוךמצנפת שבראשוב :ולר"ח הקרוע : בחלוקולרש"י) באונקלי בשבת מטייל אבל: רבא אמר

 לרב אשכחיה אביי בשבת. בצינעא אבלות לנהוג ומותר, בצנעא נחשב זה ביתו בתוך כי, ביתו

 ובא והלך, כאבל ראשו עטוף שהיה, ארישיה סודרא ליה דפריס, בשבת אבלותו בשעת יוסף

 . נוהג שבצינעא דברים: יוחנן רבי דאמר. ביתו בתוך

 רא"ש.הרמב"ן והרמב"ם הוכן פסקו  .והלכה כרבי יוחנן דדברים שבצינעה נוהג בהם בשבת
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 :ונחלקו הראשונים אם יש מחלוקת בין רב ושמואל לרבי יוחנן

 ד"ה בעיא( דנחלקו:דעת התוס' )

"ר רשות ממש דאם תנאין אבלות בשבת ואף לא בדברים שבצינעה )ולכן  –שיטת רב ושמואל 

 רוצה לא ינהג בהם כלל(.

 .נוהג אבלות בשבת –שיטת רבי יוחנן 

 דלא נחלקו: דעת הרא"ש

 רבי יוחנן סוברים דחייב לנהוג בשבת אבלות בדברים שבצינעה.בין שמואל וובין רב 

 

 מסקנת הרמב"ן:

 א. דברים שבצינעה ממש כמו תשמיש ורחיצה נוהג בהם אבלות בשבת.

 שבפרהסיא כמו כפיית המיטה וחזרת קרע אסור לנהוג בהם אבלות בשבת.ב. דברים 

 ,גוואם לאו פריעת הראש חובה לא לנה ,אם הוא לבד נוהג ,ג. נעילת הסנדל ועטיפת הראש תלוי

 ונעילת הסנדל רשות ואם נעל סנדליו אף פריעת הראש רשות.

הובא  ,רשותהרי זה א לבד וי"א דאף חזרת קרע הוא חובה דווקא כשהוא עם אנשים אבל אם הו

 בטור.

והאידנא דאין  ,נוהגין ,תשמישורחיצה  ,דברים שבצינעה כגון כיסוי הראש )כרב( –וכתב הרא"ש 

 רגילין לילך יחף חייב לנעול הסנדל בשבת.

 :ים דמותראופנות"ת הוא מדברים שבצינעה אולם יש 

 ורא בתורה.א שמו"ת )ש"ך ד'( מותר דהוי כקוא. לחזור הפרשה )ואפילו לקר

 דאם לאו הו"ל אבלות בפרהסיא. ,יעלה לעלות לתורה ב. אם קראו לאבל

דאם לא יעלה ניכר דמשום אבלות הוא והו"ל  ,ג. מי שיש לו עליה קבועה )כר"ת( בשבת יעלה

 אבלות בפרהסיא. עכת"ד.

 

 ולתשובת הגאונים אפילו דיני פח"ז דלא נוהג בפרהסיא נוהג בהם בצינעה.

 

 :העולה מהאמור

 הלכה כרבי יוחנן דדברים שבצינעה נוהג ודברים שבפרהסיא לא נוהג ולכן:

 א. תשמיש רחיצה וסיכה מדברים של צינעה הם ונהוג בשבת לכו"ע.

 ב. כפיית המיטה הוי מדברים שבפרהסיא ולא נוהג בו לכו"ע.

וי"א דתלוי אם הוא עם אנשים הוי  לדעת הרמב"ן הוי מדברים שבפרהסיא. –ג. חזרת קרע 

 צינעה. הוי פרהסיא ואם לאו 

אנשים  יש עמום אולדעת הרמב"ן תלוי  ,לדעת הרא"ש הוי מדברים של צינעה –סוי הראש יד. כ

 .וכנ"ל

ולדעת הרמב"ן תלוי  ,לדעת הרא"ש היום דלא נוהגים לילך יחף הוי פרהסיא –ה. נעילת סנדל 

 כנ"ל.

עולה לתורה או  אינודעת הרא"ש דהוי דברים של צינעה אם לא שניכר דמשום אבלות  –ו. ת"ת 

 לא מוסר שיעור וכו'.

 כקורא את שמע.הוי א בתורה שמו"ת מותר ד ואמנם לקר

 ולתשובת הגאונים אפילו דיני פח"ז נוהג בהם בצינעה.

 

 ולהלכה פסק מרן השו"ע:

 ,רים של צינעה בשבת כמו תשמיש רחיצה ות"תוכר"י דנוהג דב ה.שבת עולה ולא מפסיק

 כמו: ,ודברים של פרהסיא לא נוהג

דווקא כעטיפת ישמעאלים אבל העטיפה שעוטפים כל ל' א"צ  :א. פריעת ראש )וביאר הרמ"א

 להסיר אם יש לו מנעלים(.
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ם דודאי שנוהגיציין אמנם הברכ"י  .דהיום לא נהגו לדקדק בזה :ב. חזרת קרע )וכתב הש"ך )ג'(

 .(בזה

 .ג. זקיפת המיטה

 ד. נעילת הסנדל.

אמנם עכשיו לא נהגו בעטיפת ישמעאלים )רמ"א שפ"ו( ובכפיית המיטה אף בחול )שו"ע סי' 

 .שפ"ז(

 ות"ת דינו כמו שהבאנו לעיל.

 

יכול להפסיק בדיני אבלות עשרה  במקום שאין מנין אדם שגרוכתב פת"ש )א'( בענין ערב שבת: 

 עשרה,ואם גר היכן שיש מנין  מוקדם,אפילו שתמיד מקבל השבת  קודם,מזמן מנחה קטנה ולא 

 מפסיק אבלות כשהציבור מקבלים שבת.ונגרר אחר הציבור 

 

 קריאת שנים מקרא ואחד תרגום:

 אם', ד יום עדשמו"ת קריאת  להשלים שאפשר ד"שלמ כתב הלל בביתועוד כתב פת"ש )ג'( 

 והתיר עליו חלק אבן טורי ובשו"ת ארבעה. אז עד ישלים ולא ימתין לכן, קודם האבלות תיגמר

 שבת. כל בהן שרגיל שבת ממסכת משניות לקרוא ואסר, זמנה עיקר שבת כי

 הואיל מותר ובשבת אסור דבחול הכריע ל"והמהרש אסר. האגודה אמנם ש,"כהרא התיר ע"בשו

 .היום חובת והוא

 

 עלייה לתורה:

 ת"ור. פרהסיא הוי יימנע אם כי לעלות צריך לתורה לעלות האבל את קראו ואם: ע"שו, ש"רא

 כ"וכ) פרהסיא הוי יעלה לא שאם ואמר מעצמו עלה אבל וכשהיה שלישי תמיד עולה היה

 התיר ז"האו בשם ה ד מ"והגה, נ"מביהכ קודם לצאת היה שעדיף וכתב א נספח שמחות ם"מהר

 (.לקרותו

 .לעלות מותר קבועה עלייה לאבל יש אם(: ה ד) מ"הגה

 כך סתם אך, לקרותו מותר נ"בביהכ אחר כהן ואין אבל הכהן אם: א"רמ, ם"מהר בשם מ"הגה

 .אסור

 שאבי שנהגו אף לתורה יעלה לא בשבת חל בנו מילת יום אם(: עא) ל"מהרש בשם( א"סק) ז"ט

 .עולה הנימול

( יארצייט, יולדת בעלה של) חיוב הוא האבל אם(: ל"כמהרש דלא) אש דת בשם( ה"סק) ש"פת

 המילה יום אינו לעלות אפילו הבן לאבי והתיר( ב"רל' עמ) ע"החזו פסק וכן .לתורה לעלות מותר

 .שם לה כדי לקרוא הבת ולאבי

, לקרוא לישראל לתת כשרוצים לצאת כהן רגיל בו במקום(: שנב) ס"חת בשם( ד"סק) ש"פת

 .כלום בכך אין וקראוהו יצא לא אם אך, אבל כשהוא לצאת יכול

 

 איסור אבלות בפרהסיא בשבתבענין 

 מנעלים לו שיש כיון יסיר לא', ל כל מקומות במקצת הנהוגה העטיפה את(: ו"מהרי י"עפ) א"רמ

 .ברגליו

והוסיף,  ברגליו. מנעליו שיהיו צ"וא', ל כל זו בעטיפה שנוהגים משום התיר ו"מהרי(: ב"סק) ך"ש

  .אבל מה שאסור מגזרת ל' נוהג בשבת ,הוא רק מה שאסור מגזרת ז' – לדעת מהר"י ויי"לש

ויש חולקים ואומרים אף מה שנוהגים מגזרת י"ב חודש אסור בשבת )אגרות משה יו"ד ח"א 

 סוס"י קצ"ח(.

 

 איזו עטיפה אסור לנהוג בשבת

  .אסורה –וכובע המונח לפני העיניים  –עטיפת ישמעאלים 

 יו וניכר שאינו אבל.נועל סנדלש עטיפה שהיא מגזרת ל' נהוג בה בשבת ובפרט כ
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 ואם יש לו מנעלים ברגליו מותר בעטיפה שהיא מגזרת ל'. רמ"א.

 גר"א )ג'( התירו אף עטיפת ישמעאלים.הוהש"ך ו

 סעיף ב': 

  ''לל  ביוםביום  ושבתושבת  בשבתבשבת  ייאושייאוש

  בשבתבשבת  נוהגנוהג  שבצינעאשבצינעא  דדבריםדדברים  כיוןכיון  מלבקש,מלבקש,  נתייאשנתייאש  ובשבתובשבת  ליסטים,ליסטים,  הרגוהוהרגוהו  אואו  חיהחיה  גררתוגררתו

  לרחוץלרחוץ  לולו  מותרמותר  שבתשבת  בערבבערב  טט""ככ  ויוםויום  בשבתבשבת  אבלותאבלות  שלשל' ' לל  יוםיום  פגעפגע  אםאם: : אחד. הגהאחד. הגה  ליוםליום  לולו  עולהעולה

  אלאאלא  שבעהשבעה  לאחרלאחר  שרישרי  ומדינאומדינא  דהואילדהואיל  ,,''לל  כלכל  לרחוץלרחוץ  שלאשלא  שנוהגיןשנוהגין  במקומותבמקומות  אףאף  שבתשבת  בערבבערב

  וו""ופופ  יי""פפ  םם""מהרמהר  בשםבשם  מיימונימיימוני  הגהותהגהות))  שבתשבת  כבודכבוד  משוםמשום  שרישרי  גוונאגוונא  בכהאיבכהאי' ' לל  כלכל  להחמירלהחמיר  שנהגושנהגו

  אינואינו  נמינמי  דהאדהא  שבת,שבת,  בגדיבגדי  וללבושוללבוש  שבתשבת  בלילבליל  מקומומקומו  אלאל  לחזורלחזור  כגוןכגון  בזה,בזה,  כיוצאכיוצא  כלכל  הה""והוה  ..((טט""דידי

  וביןובין  בשבתבשבת  שאסורהשאסורה  רחיצהרחיצה  ביןבין  לחלקלחלק  שיששיש  פפ""ואעואע( ( שש""מהרמהר  מדברימדברי  נראהנראה  כןכן))  בעלמאבעלמא  מנהגמנהג  אלאאלא

  בכך.בכך.  לחלקלחלק  לל""ננ  איןאין  ממ""ממ  בשבתבשבת  לעשותלעשות  לולו  שאפשרשאפשר  אלואלו  דבריםדברים

מי שנתייאש בשבת מלקבור מתו כגון שגררתו חיה או הרגוהו לסטים  :ירושלמי מו"ק )פ"ג ה"ה(

 שבת עולה לו ליום ראשון למנין ז'.

 .השו"עמרן וכן פסק 

 לתחילת מנין.אפילו וביאר הש"ך )ה'( הטעם דכשנתייאש הוי כנקבר לכן שבת עולה 

אם חל יום הל' בשבת יש  ,רק שאסור מצד מנהג ,כל שמצד הדין מותר אחר ז' :ופסק הרמ"א

 וכגון:  להקל בו אף בערב שבת שהוא יום הכ"ט משום כבוד שבת.

 מתיר אחר ז'(.בלאו הכי דהרי השו"ע  .א. רחיצה )לדעת הרמ"א

 ב. לבישת בגד מכובס.

 ג. לבישת בגדי שבת.

 ד. לחזור למקומו בביהכ"נ.

 צפרניים ליטול שאסור ה"שה וכתב גילוח שאוסר ד"כמ פסק מאירות הפנים(: ז"סק) ש"פתה. 

 .נוקפו לבו שאין למי גילוח אפילו התיר חן והתשואותביום כ"ט דאסורים מצד הדין.  בסכין

 אבל מותר ליטול צפרניו. ,החזו"ע )ח"ב עמ' רצו( פסק דאסר להסתפר

 סימן ת"א

 סעיף א': 

  המטה ברחובהמטה ברחוב  הנחתהנחת  ––המועד המועד   בחולבחול  הנוהגיםהנוהגים  דבריםדברים

  אתאת  להרגיללהרגיל  שאסורשאסור  ההספד,ההספד,  אתאת  להרגיללהרגיל  שלאשלא  המועד,המועד,  בחולבחול  ברחובברחוב  המיטההמיטה  אתאת  מניחיןמניחין  איןאין

  עדעד  המועדהמועד  בחולבחול  הקברותהקברות  לביתלבית  המתהמת  מוליכיןמוליכין  איןאין  לפיכךלפיכך  ח,ח,""תת  לכבודלכבוד  אלאאלא  המועדהמועד  בחולבחול  ההספדההספד

  ומזומן.ומזומן.  מתוקןמתוקן  הקברהקבר  כלכל  שיהיהשיהיה

 כדי, להספידו מנת על העיר ברחוב הנפטר של המטה את במועד מניחין איןמשנה במו"ק )כז.( 

   בו להספיד שאסור, במועד להספיד יבואו שלא. ההספד את להרגיל שלא

וכתב נימוק"י )יז.( דמטעם זה אסור להוליך את המת לבית הקברות עד שיהיה הכל מוכן לקבורה 

 וכן פסק מרן השו"ע. ורק לת"ח מותר להספיד במועד עכת"ד. ,כדי שלא יתעכבו ויספידו

 והאם בזמננו יש גדר ת"ח:

ששואלים אותו דבר רושו כיון דת"ח פי ,אין בזמנינו גדר ת"ח –סק"י( דעת המשנ"ב )סי' תקמ"ז 

ואין בזמנינו ת"ח כזה )על פי הגמ' בשבת קיד.(  ,כלה כתואומרה ואפילו במס ל מקוםהלכה בכ

 וכן מנהג האשכנזים.

 וראיותיו: גם בדורותינו יש דין ת"ח. –דעת החזו"ע )ח"ג עמ' קל"ג( 
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משמע דיש דין ת"ח היום. ברכי יוסף )חיד"א( חו"מ סי' ט"ו סק"ג  א. מרן השו"ע כתב כל דיני ת"ח

 ד"ה ובדין.

 בחוה"מ. ההז ן ב. מהרי"ט ובינה לעתים התירו להספיד ת"ח בזמ

רי החד אפילו לא למד אלא מסכת כלה ואמר הימנה דבר א? "ג. התוס' שבת )קיד.( איזהו ת"ח

 חכם". הז 

היינו שממתין  ,אותו דבר הלכה בכ"מ ואומרה"ששואלים " ?איזהו ת"ח, ד. ועוד יש לפרש

 "צ לאומרה תיכף ומיד.אומתיישב בדבר ואחר העיון הוא משיב הלכה ו

מי שהומחה לרבים ורבים קבלוהו עליהם להיות להם לרב  :ה. פת"ש )יו"ד סי' רמ"ג סק"ג( כתב

 וקובע מדרש וישיבה ודאי דין ת"ח גמור יש לו.

 פי"ד סעיף רלא(. קיצור דב"ס)וכן מנהג הספרדים 

 סעיף ב': 

  קריעה בחול המועדקריעה בחול המועד

  חייבחייב  שאינושאינו  מימי  אבלאבל  מ,מ,""שש  בסימןבסימן  כדאיתאכדאיתא  לקרוע,לקרוע,  חייבחייב  שהואשהוא  מימי  אלאאלא  המועדהמועד  בחולבחול  קורעיןקורעין  איןאין

  אסור.אסור.  הכבודהכבוד  מפנימפני  לקרועלקרוע  ורוצהורוצה

 מת. של קרוביו אלא מברין ואין, חולצין ולא, קורעין איןגמ' מו"ק )כד:( 

 אדם כשר וכו'(. ם,קרובי שבעבקורע עליו בחוה"מ )והתבאר בגמ' דמי שחייב לקרוע עליו 

כדאיתא בסי' ש"מ  ,דאין קורעין בחוה"מ אלא על מי שחייבים לקרוע עליו וכן פסק מרן השו"ע

 אסור. ,מפני הכבודרק אבל מי שאינו חייב ורוצה לקרוע  ,)סעיף ל"א(

ועל שאר  ,בחוה"מוהרמ"א פסק )סי' ש"מ סעיף ל"א( דבאשכנז )לבד( נהגו דעל או"א קורע 

 ובמקום שאין מנהג יש לקרוע על כולם. .קרובים נהגו שלא לקרוע בחוה"מ )אלא אחר המועד(

 רמ"א ודווקא באשכנז. )משנ"ב שם ס"ק י"ב(.הכ –מנהג אשכנזים 

ובשאר ערי א"י )שאין להם מנהג קבוע( נוהגים כשו"ע.  ,רמ"אהכ - מנהג הספרדים בירושלים

 חזו"ע ח"ג עמ' קל"ג(.)

 סעיף ג': 

  השומע שמועה קרובה בחוה"מ האם קורעהשומע שמועה קרובה בחוה"מ האם קורע

  לקרוע.לקרוע.  חייבחייב  קרובהקרובה  שמועהשמועה  המועדהמועד  בחולבחול  שמעשמע

 מ"הגה(, תתפד) מרדכי(, לו-לה שמחות) ם"מהר, ג"בה, ד"ראב(, ג כח) ירוחם' ר(, ז ג) ירושלמי

 .לקרוע חייב, קרובה שמועה מ"בחוה שמע: ע"שו(, ב יא)

 אסור לקרוע. –דעת הבה"ג 

 ראב"ד וסיעתו דקורע.המרן השו"ע כלהלכה פסק 

 סעיף ד': 

  הבראה במועדהבראה במועד

  לחנוכהלחנוכה  הה""והוה  מברין.מברין.  הקרוביםהקרובים  אבלאבל  מת,מת,  שלשל  קרוביוקרוביו  אלאאלא  בובו  מבריןמברין  ואיןואין  במועדבמועד  כתףכתף  חולציןחולצין  איןאין

  טובטוב  ביוםביום  אפילואפילו  טוב,טוב,  ביוםביום  אבלאבל  זקופות.זקופות.  מטותמטות  עלעל  אלאאלא  מבריןמברין  איןאין  וכשמברין,וכשמברין,  חדש.חדש.  וראשוראש  ופוריםופורים

  כדרךכדרך  הרחובהרחוב  לתוךלתוך  החכםהחכם  עלעל  הכלהכל  מבריןמברין  המועדהמועד  ובחולובחול  מברין.מברין.  ולאולא  חולציןחולצין  ולאולא  קורעיןקורעין  איןאין  שני,שני,

  כקרוביו.כקרוביו.  שהכלשהכל  הקרוביםהקרובים  אתאת  שמבריןשמברין

 ואין מברין אלא על מיטה זקופה. .אין קורעין ולא חולצין ואין מברין אלא קרוביו של מת שם:בגמ' 
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 האם עושים סעודת הבראה בחוה"מ

 עושים לקרובים. –דעת הרמב"ם )פי"א ה"א( רמב"ן ורא"ש 

 אין עושים. –דעת הסמ"ק וסמ"ג )והביא ראיה מירושלמי( 

וה"ה ר"ח חנוכה ופורים )ומשמע דלכו"ע מותר  מברים.ד  להלכה פסק מרן השו"ע כהרמב"ם

 בר"ח וכו'(.

 

הכל קורעין עליו והכל חולצין עליו והכל מברין עליו  ,חכם שמת הכל כקרוביו :ובגמ' שם )כה.(

 ברחבה.

 וכן פסק מרן השו"ע.

 

 מברין צדכי

 .זקופות מטות על מברין: ע"טוש:(, כד) ק"מו

 ולא" הגירסא: ובטור) בסלים אלא ובקנון ובאסקלתא בטבלא מולכין אין: טור.(, כז) ק"מו

 סעודת"ל האבל לבית השכנים ששולחים המאכלים את מוליכין שאין, חכמים שתיקנו "(.בסלים

 )מגש, בטבלא לא. במועד אפילו, מכובד בכלי[, מהקבורה בשובם לאבלים שעושים" ]הבראה

 בסלים רק אלא, מפואר( גליל )כעין בקנון ולא, זהב( או כסף )כלי, באסקוטלא ולא, מהודר(

 שבאים, העניים את לבייש שלא כדי זאת ותיקנו .קלופה ערבה של נצרים מקליעת העשויים

 בכלים ההבראה לסעודת מאכליהם ישלחו שהכל וקבעו, מיוחדים כלים להם ואין להברות

 .בשווה כולם בידי המצויים

 יותר. יקרים בכלים ולא בסלים רק מביאים מ"בחוה שאפילו ל"ר(: סו) ן"רמב

 

 ועוד פסק מרן השו"ע דביו"ט עצמו )אף יו"ט שני( לא קורעים ואין חולצים כתף ולא מברין.

 סעיף ה':

  קינה ושמועהקינה ושמועה

  עלעל  כףכף  להכותלהכות  דהיינודהיינו  מטפחות,מטפחות,  לאלא  אבלאבל  כאחת,כאחת,  עונותעונות  שכולןשכולן  דהיינודהיינו  מענות,מענות,  המועדהמועד  בחולבחול  נשיםנשים

  וכולןוכולן  מדברתמדברת  שאחתשאחת  דהיינודהיינו  מקוננות,מקוננות,  לאלא  אבלאבל  ומטפחות,ומטפחות,  מענותמענות  ופוריםופורים  חנוכהחנוכה  חדשחדש  בראשבראש  כף.כף.

  לתלמידלתלמיד  אבלאבל  דעלמא,דעלמא,  לאינישלאיניש  מילימילי  והניוהני  מטפחות.מטפחות.  ולאולא  מענותמענות  לאלא  המת,המת,  נקברנקבר  אחריה.אחריה.  עונותעונות

  מילימילי  והניוהני  בחול.בחול.  כדרכןכדרכן  ומקוננותומקוננות  מענותמענות  ופורים,ופורים,  חנוכהחנוכה  חדשחדש  בראשבראש  ביןבין  המועדהמועד  בחולבחול  ביןבין  חכם,חכם,

  דמי.דמי.  כבפניוכבפניו  --  רחוקהרחוקה  אפילואפילו  --שמועה שמועה   ויוםויום  לא.לא.  בפניובפניו  שלאשלא  אבלאבל  בפניו,בפניו,

רבי ישמעאל אומר הסמוכות למיטה  .בגמ' מו"ק )כח:( נשים במועד מענות אבל לא מטפחות

נקבר  .בזה ובזה )בחוה"מ ור"ח וכו'( לא מקוננות .בר"ח חנוכה ופורים מענות ומטפחות .מטפחות

  .המת לא מענות ולא מטפחות. והלכה כת"ק

מדברת וכולן עונות אחריה שנאמר )ירמיהו, ט,  חתשא ,קינה חת.שכולן עונות כא ?איזהו עינוי

 וכן פסק השו"ע.יט( ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה. 

 

אבל שלא  ,בפניו ליימי והנ ,חנוכה ופורים כל שכןו ,אין מועד בפני ת"ח :ובגמ' שם )כז:( א"ר פפא

יום  :א"ר פפי ,לרב זביד מנהרדעא בפום נהרא ]בחוה"מ. ב"י[ והא רב כהנא ספד ,איני .בפניו לא

 וכן פסק השו"ע. .שמועה הוה וכבפניו דמי

 

 שמועה אומרים דכבפניו דמי ובאיז

 דווקא ביום מיתה וקבורה. –דעת י"מ בנימוק"י 

 דמי. פניובאף שמועה רחוקה כ -דעת הרמב"ם )  (
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 ומרן השו"ע פסק כדעת הרמב"ם.

 

מיהו למדנו  .אצלנו כל הדברים הללו )מענות ומטפחות(נוהג עכשיו אין  :וכתב ערוך השולחן )ב'(

 לבד על ת"ח בפניו. ,מזה דבחוה"מ ר"ח חנוכה ופורים טוב למעט בבכיות והספדים

 

 העולה מהאמור:

 ו אסור )ושמועה רחוקה כבפניו דמי(.ושלא בפני ,בחולמו בפניו הכל מותר כ –א. על ת"ח 

 לאחר קבורה אסור הכל. –ב. על כל אדם 

ובחנוכה פורים ור"ח מותר לענות  ,בחוה"מ מותר רק לענות ואסור לטפח ולקונן –לפני קבורה 

 ולטפח ואסור לקונן.

 סעיף ו': 

  צידוק הדין ביו"ט חוה"מ חנוכה ר"ח ופוריםצידוק הדין ביו"ט חוה"מ חנוכה ר"ח ופורים

  שאיןשאין  כיוןכיון  ראשוןראשון  טובטוב  ביוםביום  אבלאבל  שני,שני,  טובטוב  ביוםביום  וכןוכן  כדרכן,כדרכן,  וקדישוקדיש  הדיןהדין  צידוקצידוק  המתהמת  עלעל  אומריםאומרים

  הביאהביא  הטורהטור))  במועדבמועד  הדיןהדין  צדוקצדוק  לומרלומר  שלאשלא  חולקיןחולקין  וישויש: : אותו. הגהאותו. הגה  אומריםאומרים  איןאין  במתבמת  מתעסקיםמתעסקים

  אומריםאומרים  שאיןשאין  הימיםהימים  בכלבכל  הדיןהדין  צידוקצידוק  לומרלומר  שלאשלא  אלואלו  במדינותבמדינות  פשוטפשוט  המנהגהמנהג  וכןוכן  ..((רבוותארבוותא  כמהכמה

  קובריםקוברים  שאםשאם  אא""יי  שבת.שבת.  בערבבערב  חצותחצות  אחראחר  כשקובריןכשקוברין  ככ""גג  אומריםאומרים  איןאין  ולכןולכן  ..((במנהגיםבמנהגים))  תחנוןתחנון  בהםבהם

  ..((בובו  כלכל))  הדיןהדין  צדוקצדוק  ולאולא  קדישקדיש  אומריםאומרים  שאיןשאין  בלילהבלילה  המתהמת

)הקדיש הגדול: דהוא עתיד לחדתא( וקדיש  הדין צידוק המת על אומרים –א. דעת הרמב"ן ורש"י 

 .אותו אומרים אין במת מתעסקים שאין כיון ראשון ט"ביו אבל, שני ט"ביו וכן, כדרכן

 לשאול/"שלום ולשאול" חרבא תתכלי"ו קדיש אומרים שני ט"שביווכן משמע מרב האי דהוסיף 

 כחול. הוי" טעמא

 

, יענו וכולם אחד שיאמר לא אך, הדין צידוק לומר מותרים יחד כולם –ב. דעת המאירי )מו"ק כז:( 

 .למקוננות דדמי

 

 בדרך הילוך. הדין צידוק בר"ח חנוכה ופורים אומרים – איזיג. דעת חכמי גרמ

 

 .אומרים חכם ועל. להספיד יבוא שמא, וקדיש הדין צידוק כלל אומרים אין –ד. דעת הרי"ץ גיאת 

 וכן דעת חכמי מגנצא.

 

ה. י"א )הובא בב"י( דא"א צידוק הדין בכל חודש ניסן וחודש סיון עד אסרו חג ולרבינו יואל עד ז' 

 ן.וחשוימים אחר שבועות ומערב יום הכפורים עד ר"ח 

 

 ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ן דאומרים צידוק הדין אף ביו"ט שני.

  .דא"א צידוק הדין בחוה"מ ,והרמ"א פסק כהרי"ץ גיאת

  .וכן א"א צידוק הדין ביום שא"א תחנון

וכשנקבר ערב שבת וערב יום טוב וכן אם נקבר בלילה י"א שא"א צידוק הדין וקדיש )אבל מזמור 

 וקדיש יתום אומרים. פני ברוך סי' ה'(.ט"ז בתהילים 

 אולם על חכם אומרים צידוק הדין אף בימים שא"א בהם תחנון.

 

 מנהג הספרדים:

 .מנהג הספרדים כדעת הרמ"א –לדעת השולחן גבוה 
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בלילה מנהג  - דעת השדי חמד אבלות )סי' רי"ב( וחזו"ע )ח"א עמ' צג בהערה ד"ה המנהג(

 הספרדים לומר צידוק הדין.

 

 זמן שאומרים צידוק הדין

 אומרים אחר הקבורה. )פני ברוך סי' ה' ס' י"ח(. –מנהג האשכנזים 

 אחר הקבורה וכן בבית האבל בכל יום מימי הז' אחר שחרית ומנחה ולימוד. –מנהג הספרדים 

 סעיף ז': 

  דין פורים לענין אבלותדין פורים לענין אבלות

  דד""ביבי  לאלא  בו,בו,  נוהגנוהג  אבלותאבלות  איןאין  ממ""ומומ  האבילות.האבילות.  מפסיקמפסיק  אינואינו  פורים,פורים,  בובו  ופגעופגע  פורים,פורים,  קודםקודם  מתמת  לולו  מתמת

  עוליםעולים  בהםבהם  מתאבלמתאבל  שאינושאינו  פיפי  עלעל  ואףואף  מנות,מנות,  לשלוחלשלוח  וחייבוחייב  נוהג,נוהג,  שבצינעאשבצינעא  דבריםדברים  אלאאלא  ו,ו,""בטבט  ולאולא

  שבת.שבת.  כמוכמו  השבעההשבעה  ממניןממנין  לולו

 מבטל גזרת ז'.ו". ושמחה משתה יום" שנאמר בו פורים דינו כרגל –א. דעת השאלתות 

וכן  בו. מספידים שאין אלאפורים דינו כחול שנוהגים דיני אבלות.  –ב. דעת הרמב"ם )פי"א ה"ג( 

 דעת מהרש"ל וב"ח.

 ומתאבל מפסיק, ואינו עולה -כשבת  הם פורים של ו"וט ד"י יום –ג. דעת מהר"ם ראש וטור 

 . בצינעה

וכן  .וחייב לשלוח מנות .דפורים דינו כשבת טורהרא"ש ווהולהלכה פסק מרן השו"ע כמהר"ם 

 דעת הרמ"א באו"ח.

משמע אף בפרהסיא( מיירי וומה שמרן פסק באו"ח )תרצ"ו ס"ד( דבפורים נוהג כל דיני אבלות )

 שיום מיתה וקבורה חל ביום פורים עצמו דאז האבלות מן התורה. דרישה ג'.

 

דאי לאו  ,מידבגדו  אולם יחליף ,קורע אף על שמועה קרובה ואף על שאר קרובים ולענין קריעה

 אבלות בפרהסיא. הכי הוי

 

 האם האבל יוצא לקריאת המגילה בבית הכנסת

 ,דברוב עם הדרת מלך ,האבל יוצא לביהכ"נ לקריאת המגילה אף שיש לו מנין –דעת המהר"ם 

דמגילה  כל שכןואיכא פרסומי ניסא טפי. דאם קריאת המגילה דוחה קרבן ציבור שדוחה שבת 

 תדחה אבלות דרבנן.

 סימן ת"ב

 : 'סעיף א

  ורחוקהורחוקה  קרובהקרובה  גדרי שמועהגדרי שמועה

  הרי זההרי זה  עצמועצמו' ' לל  יוםיום' ' אפיאפי  השמועה,השמועה,  הגיעההגיעה  יוםיום' ' לל  בתוךבתוך  קרוב, אםקרוב, אם  לולו  שמתשמת  שמועהשמועה  לולו  שבאהשבאה  מימי

  מיוםמיום))  יוםיום' ' לל  ומונהומונה  וקורעוקורע  השמועההשמועה  שהגיעשהגיע  מיוםמיום  אבלותאבלות  ימיימי  שבעהשבעה  לנהוגלנהוג  וחייבוחייב  קרובה,קרובה,  שמועהשמועה

  כללוכללו  דברים.דברים.  שארשאר  עםעם  לתספורתלתספורת( ( ובמרדכיובמרדכי  ממ""פאפא  יוסףיוסף  ומנימוקיומנימוקי  םם""מהרמבמהרמב  משמעמשמע  השמועה. כךהשמועה. כך

  הקבורה. הקבורה.   כיוםכיום  הקרובההקרובה  שמועתושמועתו  יוםיום  דבר:דבר:  שלשל

  בלילה,בלילה,  שמעשמע  שנאשנא  לאלא  ביוםביום  שמעשמע  שנאשנא  לאלא  אחת,אחת,  שעהשעה  אלאאלא  לנהוגלנהוג  צצ""אא  ואילך,ואילך,' ' לל  מיוםמיום  שמעשמע  ואםואם

. . ואמוואמו  אביואביו  עלעל  שמעשמע  ואפילוואפילו  לו,לו,  עולהעולה  אחתאחת  שעהשעה  בלילהבלילה  אבלותאבלות  מקצתמקצת  ונהגונהג  בלילהבלילה  שמעשמע  שאםשאם

  שיגערושיגערו  עדעד  בתספורתבתספורת  ואמוואמו  אביואביו  עלעל  נוהגנוהג  שלשיםשלשים  גזירתגזירת  לעניןלענין  אבלאבל  שבעה,שבעה,  גזירתגזירת  לעניןלענין  מילימילי  והניוהני

  ומונהומונה  המשתה.המשתה.  לביתלבית  וליכנסוליכנס  שלוםשלום  בשאלתבשאלת  וכןוכן. . בובו  ויגערוויגערו  הרגלהרגל  שיגיעשיגיע  עדעד  ובגיהוץובגיהוץ  חביריו.חביריו.  בובו
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  נוהגנוהג  אינואינו  חדשחדש  בב""יי  לאחרלאחר  ואמוואמו  אביואביו  עלעל  שמועהשמועה  לולו  באהבאה  אםאם  לפיכךלפיכך. . שמועהשמועה  מיוםמיום  ולאולא  מיתהמיתה  מיוםמיום

  ..''לל  בגזירתבגזירת  אףאף  אחדאחד  יוםיום  אלאאלא

 נוהגת אינה רחוקה שמועה, ושלשים שבעה נוהגת קרובה שמועה: רבנן תנו :בגמ' מו"ק )כ.(

 אחד. יום אלא

 רבי דברי, שלושים לאחר - רחוקה, שלושים בתוך - קרובה ?רחוקה היא ואיזו קרובה היא איזו

   עקיבא.

 ושלושים. שבעה נוהגת - רחוקה שמועה ואחת קרובה שמועה אחת: אומרים וחכמים

 רבים או] מחמירין ורבים מיקל יחיד מוצא שאתה מקום כל: יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר

 פי על שאף. רחוקה שמועה של, זו מהלכה חוץ. כרבים הלכה -[ תוספות. מחמיר ויחיד מקילים

 כרבי הלכה זאת בכל - בה מחמירין, הרבים שהם, וחכמים, בה מיקל, עקיבא רבי, שהיחיד

 דאמר שמואל הלכה כמיקל באבל.עקיבא. 

 דרב לקמיה אתא [.מקום שם] חוזאי מבי, דאבוה מיתתו אודות שמועה ליה אתיא חנינא רב

 יום אלא נוהגת אינה רחוקה שמועה: חסדא רב ליה אמר. זו בשמועה לנהוג כיצד לשאול חסדא

 . אחד

 

 :נחשב קרובה או רחוקהעצמו אם יום ל'  לגביונחלקו הראשונים 

 קרוב לו שמת ולכן אם שמע קרובה.נחשב שמועה (: רלט) ן"רמב(, א ז) ם"רמב.(, יב) ף"דעת הרי

 וקורע השמועה שמיעת מרגע אבלות לנהוג וחייב קבורה כיום זה הרי', ל יום כולל', ל בתוך

 (.א"רמ, השמועה מיום) יום' ל ומונה

 ,קרובה בשבת ]ביום הל'[ דלמוצ"ש נעשית רחוקה וכן מוכח בגמ' מו"ק )כ:( בשמע שמועה

 משמע דאם היה כזה בחול היה נוהג ז' ול'.. )ש"ך ד'( חתדבמוצ"ש יושב רק שעה א

 יום ל' נחשב שמועה רחוקה. –דעת י"א ברי"ף 

 

 האם מונים את הל' מיום מיתה או מיום קבורהבכדי לקבוע אם זה שמועה קרובה או רחוקה 

 .(ל"א למיתה שהוא ל' לקבורה )ונפק"מ כששמע ביום

 והוי שמועה רחוקה. ,מונים מיום המיתה –דעת הט"ז )ו'( 

 קרובה. שמועה והוי ,מונים מיום הקבורה - דעת המהר"י וייל )סי' ט"ז(

 

 כדינו. ל אחדט"ז ב'( דבאו"א דינים התלויים בגערה וי"ב חודש צריך לנהוג כהוכתב הרמב"ן )ו

דיום  וכדעת הרי"ף ,דקרובה הוא דווקא תוך ל' לדיני ז' ול'עקיבא,  כרבי ומרן השו"ע פסק להלכה

 .וכדעת הרמב"ן בענין או"א ,ל' נחשב קרובה

 סעיף ב': 

  רחוקהרחוקה  שמועהשמועה

  לאלא  צריךצריך  ואיןואין  מנעל,מנעל,  בחליצתבחליצת  דיודיו  אלאאלא  אבלותאבלות  דיןדין  כלכל  לנהוגלנהוג  צריךצריך  איןאין  רחוקה,רחוקה,  שמועהשמועה  השומעהשומע

  ואםואם  תורה.תורה.  ובתלמודובתלמוד  המטההמטה  ותשמישותשמיש  וסיכהוסיכה  רחיצהרחיצה  במלאכהבמלאכה  ומותרומותר  המטה,המטה,  כפייתכפיית  ולאולא  עטיפהעטיפה

  בובו  שניכרשניכר  מעשהמעשה  שיעשהשיעשה  שצריךשצריך  ראשו,ראשו,  יעטוףיעטוף  אואו  מטתומטתו  שיכפהשיכפה  צריךצריך  ברגליוברגליו  מנעליםמנעלים  לולו  איןאין

  שמועה,שמועה,  לולו  ובאהובאה  וסךוסך  רוחץרוחץ  שהיהשהיה  אואו  במלאכהבמלאכה  אואו  בתורהבתורה  עוסקעוסק  היההיה  ואםואם  אבלות.אבלות.  משוםמשום  שעושהשעושה

  צריךצריך  אינואינו  תפילין,תפילין,  לבושלבוש  היההיה  אםאם  אבלאבל  שבידו.שבידו.  למהלמה  וחוזרוחוזר  אבלות,אבלות,  משוםמשום  אחתאחת  שעהשעה  מפסיקמפסיק

  אבלותאבלות  משוםמשום  שעושהשעושה  שניכרשניכר  מעשהמעשה  שיעשהשיעשה  וצריךוצריך  זהזה  בהפסקבהפסק  אבלותאבלות  ידיידי  יוצאיוצא  אינואינו  ממ""ומומ  לחלצן.לחלצן.

  סגי.סגי.  בחדאבחדא  ומיהוומיהו  ועטיפה,ועטיפה,  המטההמטה  כפייתכפיית  אואו  מנעלמנעל  חליצתחליצת  כגוןכגון

 לי חלוץ. א: למשרתו ליה אמר ,גמ' מו"ק )כ:( רבי חייא שמע שמועה רחוקה על מות קרובו

ב.  .רחוקה שמועה על הסנדל בחליצת, קצר זמן במשך ואחותי אחי על אבלות ואנהג, מנעלי
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 בכך ללמד והתכוון. בו ואתרחץ, המרחץ לבית כלי את אחרי הולך - הנעל חליצת אחרי ומיד

 .ככולו היום ומקצת, אחד יום אלא נוהגת אינה רחוקה ששמועה

 אחד. יום אלא נוהגת אינה רחוקה שמועה, מינה ושמע

 

 תפילין בשומע שמועה.האם צריך לחלוץ 

 חולץ את התפילין. –בשמועה קרובה 

ם ע"י אדלא עדיף מיום ב' של אבלות קרובה דמניח. אמנם  ,א"צ לחלוץ –בשמועה רחוקה 

 חולצן. שפ"ח ס"ב. ,השמועה בא לידי בכי

 סעיף ג': 

  הבראההבראה

  רחוקה.רחוקה.  שמועהשמועה  עלעל  מבריןמברין  איןאין

וכן פסק  דאין מברין על שמועה רחוקה. נימוק"י )יב. ד"ה ת"ר( והמרדכי )סו"ס תתפ"ג(הכתבו 

 מרן השו"ע.

 סעיף ד':

  קריעהקריעה

  אסוראסור  לקרועלקרוע  לולו  שאיןשאין  ובמקוםובמקום))  ..לעולםלעולם  קורעקורע  ואמוואמו  אביואביו  ועלועל  רחוקה.רחוקה.  שמועהשמועה  עלעל  קורעיןקורעין  איןאין

  ..((זז""אא  ולקרוע.ולקרוע.  עצמועצמו  עלעל  להחמירלהחמיר

 :רבי חנינא אמר .אינו קורע :רבי מני אמר ?גמ' מו"ק )כ:( ]על שמועה רחוקה[ קורע או אינו קורע

 קורע.

שאלת הגמ' היא האם קורע על שמועה שפירשו שתוס' ה)כן פי' הרמב"ן שאלת הגמ' ודלא כ

 קרובה שנעשית רחוקה(.

 

 :א בשמועה רחוקה על או"א או שאר קרוביםיונחלקו הראשונים האם מחלוקת האמוראים ה

קרובים לכו"ע אינו קורע  ועל שאר ,והלכה כרבי מני דלא קורע ,או"א לדעת הראב"ד דנחלקו ע

 וכן סובר הרמב"ם )פ"ז ה"א(.

אבל על או"א לכו"ע  ,והלכה כר"מ דלא קורע ,נחלקו על שאר קרוביםש דעת הרמב"ן )רלח( 

קרבן העדה(  .וכן אמרו בירושלמי )מו"ק פ"ג ה"ה דף טו.( על או"א אפילו אחר כמה )שנים ,קורע

 וכן פסק הרי"ף רמב"ן ורא"ש. .חייב לקרוע

 

ועל  ,קורע אינוולכן על שאר קרובים הלכה כר"מ ד ,להלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרמב"ןו

 או"א קורע.

 

באר היטב )ופסק הרמ"א דבמקום שאין לו לקרוע אסור להחמיר ע"ע לקרוע משום בל תשחית. 

 חוץ מעל או"א ורבו דאם בא לעשות מילתא יתירתא לכבודו מותר )ש"ך ג'(. .(ג'
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 סעיף ה': 

  רחוקהרחוקה  ונעשיתונעשית  קרובהקרובה

  אחד.אחד.  יוםיום  אלאאלא  נוהגנוהג  אינואינו  רחוקה,רחוקה,  נעשיתנעשית  ורגלורגל  שבתשבת  ולמוצאיולמוצאי  ברגל,ברגל,  אואו  בשבתבשבת  שמועהשמועה  השומעהשומע

  צינעא.צינעא.  שלשל  בדבריםבדברים  אסוראסור  ורגלורגל  ובשבתובשבת

 הרגל ולמוצאי, ברגל[ שלשים תוך] קרובה שמועה שמע: אבין בר יוסי רבי אמרגמ' מו"ק )כ:( 

 השמועה לו ונחשבת, לשלשים להשלים הרגל לו עולה ,[שלשים לאחר] רחוקה נעשית

: יוחנן דרבי קמיה קסרי דמן אדא רבי תני. אחד יום אלא אבלות בה נוהג ואינו, רחוקה כשמועה

   אחד. יום אלא נוהג אינו - רחוקה נעשית שבת ולמוצאי, בשבת קרובה שמועה שמע

 נחשב זה אין מקום מכל, שבצינעא בדברים נוהג שבאותו שבת ורגל פי על שאף, ן"הרמב וכתב

דהרי במוצ"ש צריך לנהוג  ,ואין אומרים מקצת היום ככולו שמועה, בשעת אבילותו כהתחיל

 אסרוהו שחכמים אלא, האבילות דין מעיקר אינו שבצינעא דברים שאיסור, כלומרבאבלות. 

 עליו חל לא כאילו נחשב זה באופן כן ועל, האבילות חיוב עיקר את קיים לא שעדיין זמן כל, בהם

 שמועה. בשעת אבילות כלל

 צינעה.בובשבת נוהג בדברים ש  .במוצ"ש חדוכן פסק מרן השו"ע דנוהג יום א

שבשבת היה עדיין שמועה קרובה )ושבת עולה לתחילת  , שאף על פיתשובת הרשב"אוכ"כ ב

מנין כיום חול( מ"מ לא נוהג ז' ול' דכיון דבשבת נהג רק דברים של צינעה הוא לא אלים כדי 

 דהתוצאה לא תהיה חמורה ממנו.  ,להמשיך אחריו אבלות רגילה )בפרהסיא(

דהיינו  ,לא ולא לחומראדמה שכתוב דשבת עולה היינו לקו רץור"מ )הובא בב"י לקמן ס"י( תי

שעולה למנין ז' )לקולא( ולא שימשיך אחריו אבלות ז' ול' )כשנעשית רחוקה במוצ"ש( דזה 

 לחומרא.

 סעיף ו': 

  ורגלורגל  בשבתבשבת  רחוקהרחוקה  שמועהשמועה

  ורגלורגל  שבתשבת  ולמוצאיולמוצאי  שבצינעא,שבצינעא,  דבריםדברים' ' אפיאפי  נוהגנוהג  אינואינו  ברגל,ברגל,  אואו  בשבתבשבת  רחוקהרחוקה  שמועהשמועה  השומעהשומע

  ודיו.ודיו.  אחתאחת  שעהשעה  נוהגנוהג

אינו נוהג  ,השומע שמועה רחוקה בשבת או ברגל :רמב"ן )עמ' רל"ט(הל"א( וכתבו הרא"ש )סי' 

 ודיו. חתרגל נוהג שעה אהו אי השבתולמוצ ,אפילו דברים שבצינעה

 וכן פסק מרן השו"ע.

 סעיף ז': 

  בשבתבשבת  קרובהקרובה  שמועהשמועה

  --  ששיששי  יוםיום  ליהליה  והוהוהוה  קורע,קורע,  ולמחרולמחר  אחד,אחד,  ליוםליום  לולו  עולהעולה  השבתהשבת  בשבת,בשבת,  קרובהקרובה  שמועהשמועה  השומעהשומע

  לאבלות.לאבלות.  שביעישביעי

 :השומע שמועה קרובה בשבת מתי מתחיל למנות ז' ימי אבלות

 ולמחר אחד ליום לו עולה השבת, בשבת קרובה שמועה השומע: ע"שו(, רמג) ג"בה(, צז) ק"סמ

 .(ק"סמ, בשבת אבלים ברכת ואומר. )לאבלות שביעי -שישי  יום ליה והוה קורע

 שבצנעה דברים בה ונוהג שביעי שבת ליה והוה, ראשון ביום למנות מתחיל(: בטור) יחיאל' ר

 ככולו. היום דמקצת .היום מקצת
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 :כשיום ז' לאבלות חל בשבת האם אמרינן מקצת היום ככולו

בשבת א"א מקצת היום ככולו ובמוצ"ש יושב אבלות קצת כדי שיהא ניכר  –א. דעת הב"ח )ד'( 

 שבכל השבת היה באבלות. והראיות:

באבלות ז' צריך שיעשה  כל שכן ,צריך לעשות מעשה הניכר לאבלותא. אם בשמועה רחוקה 

 מעשה הניכר וכיון שבשבת לא יכול עושהו במוצ"ש.

שהפסיק  אב. אולי מה שר' יחיאל התיר היינו להפסיק אבלות בצינעה אבל להראות בפרהסי

 לא. ,אבלות ולעלות לתורה במנחה

נוהג בשבת דברים שבצינעה ולמוצ"ש  ג. השומע שמועה קרובה בשבת ובמוצ"ש נעשית רחוקה

נוהג שעה א' )דלא נפטר מזה שנהג בשבת( וה"ה א"כ כשחל יום ז' בשבת דצריך לנהוג במוצ"ש 

 אבלות שעה א'.

 

בשבת אמרינן מקצת היום ככולו ובנץ החמה קם מז' ]כר' יחיאל[  –ב. דעת הט"ז )ה'( וש"ך )ד'( 

 ממתין עד אחר שחרית ה"ה בשבת.אולם יעלה לתורה רק במנחה דכמו שביום חול 

הוא בנץ החמה וביום חול הוא משיעמדו המנחמים מאצלו  ככולו היום מקצתוההבדל בין שבת ב

והוא עד שיעמדו המנחמים  ,וחכמים נתנו שיעור לזה ,כי ביום חול נוהג אבלות בקום ועשה

א לגהץ וכו' וביום מאצלו משא"כ ביום ל' ושבת שמנהגי אבלות הוא בשב ואל תעשה )ביום ל': ל

 שבת לא לרחוץ וכו'( כיון שכבר נהג איסור בשב ואל תעשה די בכך ובנץ החמה קם.

 :והראיות דאמרינן מקצת היום ככולו בשבת

א. מדברי רבינו יחיאל דמפורש שם דאומרים מקצת היום ככולו בשבת ודלא כמי שכתב הב"ח 

 לפרש את ר' יחיאל בהיפך.

 :ויש לדחות ראיות הב"ח

מה שמבואר בס"ה דבשמועה קרובה בשבת דנוהג גם במוצ"ש שעה א' לאבלות היינו משום  .א

משא"כ כשחל יום ז' בשבת  ,דלא עשה קודם )בשבת( רק צינעה ,כדי שינהג קצת אבלות כראוי

 ובשבת אמרינן מקצת היום ככולו. ,"צ לנהוג במוצ"שאדכבר נהג כראוי כל הימים 

אם חל יום שבת באמצע ז' איך במוצ"ש  ,ועוד ,ישלים את השבתמוצ"ש במעשה הניכר בב. איך 

 "ע ישלים יום אחר.נשיש לו חיוב בפ

 הם. אג. אין ראיה מאותם אנשים דנוהגים כהב"ח דלאו בני סמכ

 ,ד. איך אפשר לומר שר' יחיאל התיר דברים של צינעה ויאסור מעשה דפרהסיא )לעלות לתורה(

 פרהסיא.פוך דצינעה חמור מיהל הרי קיי"ל 

 סעיף ח': 

  הרגלהרגל  לאחרלאחר  שמעשמע

  לפנילפני  אחתאחת  שעהשעה  נמנהנמנה  שאםשאם  פפ""אעאע  החג,החג,  בערבבערב  מתמת  לולו  שמתשמת  שמעשמע  הסוכותהסוכות  חגחג  אחראחר  ימיםימים  עשרהעשרה

  שמועהשמועה  דיןדין  לזהלזה  איןאין  א,א,""לל  הריהרי  אחריםאחרים  ימיםימים' ' ויוי  א,א,""ככ  שמיני עצרתשמיני עצרת  ויוםויום  החגהחג  ימיימי  ושבעתושבעת  שבעהשבעה  החגהחג

  שכןשכן  וכלוכל  כלל,כלל,  לולו  קודםקודם  אבלותאבלות  נהגנהג  שלאשלא  למילמי  עולהעולה  הרגלהרגל  שאיןשאין  קרובה,קרובה,  שמועהשמועה  דיןדין  אלאאלא  רחוקהרחוקה

  ..((ןן""הרמבהרמב  דד""וכוכ  המאורהמאור  בעלבעל  בשםבשם  ירוחםירוחם' ' רר))  מתמת  לולו  שמתשמת  יודעיודע  היההיה  שלאשלא  למילמי

 יש, החג אחרי ימים עשרה ושמע סוכות בערב מת(: רל) ן"רמב(, ג כח) ירוחם' ר.(, טז) מ"בעה

 .הימים במנין אחד כיום נחשב יום וכל. יום א"לכ הרגל נחשב ולא קרובה שמועה דין לו

'(: ז למניין לו עולה הרגל בתוך שמע שאם שכתב) יוסף' כר דלא ם"ריב בשם( תתקז) מרדכי

 .מת לו שמת ידע שלא למי ש"וכ, לו קודם אבלות נהג שלא למי עולה הרגל שאין

 ודיו. חתנחשב שמועה רחוקה ולכן יושב שעה א –דעת יש חכמים )הובא בבעל המאור בב"י( 

וע"כ כתב החזו"ע )ח"ג עמ' קנ"ג(  .הפרשנים מסכימים להקלוכתב המאירי )מו"ק כד:( דרוב 

 המיקל יש לו על מי לסמוך.

 



231 

 

כמה  חד,כששומע שמועה קרובה או נקבר בחג שבועות או ר"ה או יום הכפורים שהם רק יום א

 :האם ז' ימים או יום א' ,נחשב למנין ז'

 נחשב לז' ימים. –דעת רב יוסף 

 הרגל עולה רק ליום א'. –ה( דעת ריב"ם ודרכ"מ )סי' שצ"ט סק"

 סעיף ט': 

  שמועותשמועות  שתישתי

  לולו  שמתושמתו  אואו  קרובות,קרובות,  היוהיו  אחד.אחד.  יוםיום  אלאאלא  עליהןעליהן  נוהגנוהג  אינואינו  אחד,אחד,  ביוםביום  רחוקותרחוקות  שמועותשמועות  שתישתי  שמעשמע

  לשנילשני  מונהמונה  למחרלמחר  ולזהולזה  היוםהיום  לזהלזה  שמעשמע  ושלשים.ושלשים.  שבעהשבעה  כאחדכאחד  לשתיהםלשתיהם  מונהמונה  כאחד,כאחד,  מתיםמתים  שנישני

  ושלשים.ושלשים.  שבעהשבעה  שמועהשמועה  מיוםמיום

חלוץ לי מנעלי והולך  שו:א"ל לשמ ,שמע שמועה רחוקה על מות קרובו גמ' מו"ק )כ:( רבי חייא

 אחרי כלי לבית המרחץ.

 אחד ביום רחוקות שמועות שתי: שאם שמע סד( אבל) גיאת ץ"רי בשם( קסג) ן"ולמד מזה הרמב

 מתים שני לו שמתו או קרובות היו. ]כלומר שעה א' ש"ך )ו'([. אחד יום אלא עליהן נוהג אינו

 .מהשני' ול' ז מונה, אחד ולמחר אחד היום. יחד להם מונה, כאחד

 .וכן פסק מרן השו"ע

 סעיף י': 

  הרגלהרגל  ערבערב  בשבתבשבת  קרובהקרובה  שמועהשמועה

  למניןלמנין  שבתשבת  אותואותו  לולו  עולהעולה  נוהג,נוהג,  שבצינעאשבצינעא  דדבריםדדברים  כיוןכיון  הרגל,הרגל,  ערבערב  בשבתבשבת  קרובהקרובה  שמועהשמועה  שמעשמע

  שבעה.שבעה.

 :השומע שמועה קרובה בשבת ערב הרגל האם הרגל מבטל ממנו גזרת ז'

 שבת אם הרגל ערב בשבת קרובה בשמועה ע"צ: א"מאינגלטיר מ"הר בשם( תתקכ) מרדכי

ומצד שני בשמע שמועה קרובה בשבת  ,. )דמצד א' שבת עולה למנין ז' כיום חולכשבעה לו עולה

 (.במוצ"ש ולא נחשב כשמע ביום חול דנוהג ז' ול' חתשנעשית רחוקה במוצ"ש נוהג רק שעה א

 לו עולה שבצנעה בדברים שנוהג כיון: א( י) מ"הגה, ם"וריב( קיב שמחות) ם"מהר בשם מרדכי

דהא דתנן שבת עולה למנין ז' )מו"ק יט.(  .הרגל מבטל ממנו גזרת ז'ו. שבעה למניין שבת אותה

 .היינו לקולא ולא לחומרא

 סעיף י"א: 

  ערביתערבית  אחריאחרי  שמעשמע

  אינואינו  יוםיום  ואותוואותו  מחר,מחר,  מיוםמיום  מונהמונה  קרובה,קרובה,  שמועהשמועה  ושמעושמע  הוא,הוא,  יוםיום  ועדייןועדיין  ערביתערבית  כברכבר  שהתפללשהתפלל  מימי

  לו.לו.  עולהעולה

 ושמע יום מבעוד ערבית שהתפלל מי(: קיז שמחות) ם"מהר בשם( ד ו) מ"והגה( תתקכג) מרדכי

 דסתרי קולי תרי הוי כ"דאל, לו עולה לא יום ואותו המחרת מיום אבלות מונה, קרובה שמועה

 אהדדי. 

 .וכן פסק מרן השו"ע

ודאי  ,' אחר תפילת ערבית, ועדיין הוא יוםל יום שמועה קרובה בסוף שמע אם(: ז"סק) ז"ט

 כבר הוא וממילאתפילת ערבית דהוי כיום המחרת שהתפלל בגלל  אמרינן ולא ,שמתאבל ז' ול'



231 

 

'. דסיבה זו אומרים רק לחומרא )שימנה מיום ל-ה מהיום ומונה' ל-ו' ז מונה אלא, א"ל יום

 רחוקה(. המחרת( ולא לקולא )שיהיה כשמועה

 

  :האם יום השמועה עולה למנין ז' ובמקרה זה נחלקו

דאותו יום עולה למנין ז' )דהרי החשיבו כשמועה קרובה ואם לא ימנה אלא ממחרת  –דעת הט"ז 

 הו"ל סתרי אהדדי(.

 ,לעשותו יום י אפשרכבר עשאו לילה אש כיון ש  .אותו יום אינו עולה למנין ז' –דעת חי' הגרשוני 

שלפי ר' יחיאל אף  ,מידי דהוה אשומע שמועה קרובה בשבת ,עד סוף היום כרגילאבל מתאבל 

 שבשבת נוהג דברים שבצינעה מתחיל למנות הז' רק ממחרת.

 סעיף י"ב: 

  להודיעו על מיתת קרובולהודיעו על מיתת קרובו

  דבהדבה  "מוציא"מוציא  נאמרנאמר  זהזה  ועלועל  ואמו.ואמו.  באביובאביו  ואפילוואפילו  לו.לו.  שיאמרושיאמרו  חובהחובה  אינואינו  לו,לו,  נודענודע  ולאולא  מתמת  לולו  שמתשמת  מימי

  שואלשואל  אםאם  מיהו,מיהו,  יודע.יודע.  שאינושאינו  כיוןכיון  שמחה,שמחה,  וכלוכל  ונישואיןונישואין  אירוסיןאירוסין  לסעודתלסעודת  להזמינולהזמינו  ומותרומותר  כסיל".כסיל".  הואהוא

  זכריםזכרים  בבניםבבנים  מקוםמקום  ומכלומכל: : תרחק. הגהתרחק. הגה  שקרשקר  מדברמדבר  שנאמרשנאמר  הוא",הוא",  "חי"חי  ולומרולומר  לשקרלשקר  לולו  איןאין  עליו,עליו,

    ..((גג""יי' ' סיסי  וו""מהרימהרי))  להודיעםלהודיעם  כללכלל  מנהגמנהג  איןאין  בבנותבבנות  אבלאבל  קדיש,קדיש,  שיאמרשיאמר  כדיכדי  להודיעלהודיע  נהגונהגו

  יוםיום  ולאולא  המיתההמיתה  יוםיום  ומתעניןומתענין( ( פפ""ועוע  ממ""הרהר  בשםבשם  בובו  כלכל))  אמואמו  אואו  אביואביו  בובו  שמתשמת  יוםיום  להתענותלהתענות  מצוהמצוה

  ולאולא  הקבורההקבורה  אצלאצל  שהיהשהיה  מימי  לאלא  אםאם( ( והאחרוניםוהאחרונים  וו""רצרצ  סימןסימן  יי""ומהראומהרא  אא""קכקכ' ' סיסי  וו""מהרימהרי))  הקבורההקבורה

  בובו  אומריםאומרים  שאיןשאין  ביוםביום  זהזה  יוםיום  אירעאירע  ואםואם  ..((לנדאלנדא  םם""מוהרמוהר  מופלגמופלג  זקןזקן  מפימפי  בקבלהבקבלה))  המיתההמיתה  אצלאצל

  הה""תת))  הראשוןהראשון  באדרבאדר  להתענותלהתענות  העיקרהעיקר  השנההשנה  ונתעברהונתעברה  באדרבאדר  מתומתו  ואםואם  כלל.כלל.  מתעניןמתענין  איןאין  תחנוןתחנון

  השניהשני  באדרבאדר  העיבורהעיבור  בשנתבשנת  מתומתו  ואםואם  עיקר.עיקר.  הואהוא  כךכך  חולקיןחולקין  שיששיש  פפ""אעאע  ,,((ץץ""מינמינ  יי""ומהרומהר  דד""רצרצ  סימןסימן

  לעיללעיל  ועייןועיין' ' זז  סעיףסעיף  חח""תרסתרס  סימןסימן  חייםחיים  באורחבאורח  ועייןועיין  ..((שםשם  זז""גג))  השניהשני  באדרבאדר  בעיבורבעיבור  כןכן  גםגם  מתענהמתענה

  דינודינו  שבתשבת  בערבבערב  זהזה  תעניתתענית  חלחל  ואםואם. . ואםואם  אבאב  בובו  שמתשמת  יוםיום  בלילבליל  בסעודהבסעודה  לאכוללאכול  שאיןשאין  אא""שצשצ  סימןסימן

  ::ימיוימיו  כלכל  כןכן  ינהוגינהוג  השליםהשלים  ראשוןראשון  בפעםבפעם  אםאם  מיהומיהו  ט,ט,""רמרמ  סימןסימן  חח""באבא  ועייןועיין  תעניתתענית  כשארכשאר

 חייא רבי אותו שאל, דודו חייא רבי את שם ופגש, מבבל ישראל לארץ רב כשעלהגמ' מו"ק )כ.( 

 שהוא] שלך אבא האם: שאלו וכך[, חייא רבי של ואחותו אחיו היו שכאמור] רב של הוריו לשלום

 שגם, אמי על שואל אינך מדוע, אבי על שואל שהינך עד: רב לו אמר? קיים )חי( עדיין[ מאבי אחי

 אני עליה גם אכן,: חייא רבי קיימת? השיב לו עדיין, שלך אימא וכי: כך[ מהאם] אחותך היא

ומתוך  ?קיים כן אבא וכי: שאלה בלשון, חייא לרבי רב וענה חזר? קיימת שלך אימא וכי: שואל

 .החיים בין אינם ששניהם, הבין דבריו

המרדכי )סי' תתקל"ג( למד מכאן דמי שמת לו מת ואינו יודע אין חובה לומר לו אפילו כשמת ו

אם שואל עליו אל ישקר לו לומר אמנם,  וע"ז נאמר מוציא דיבה הוא כסיל )פסחים ג:(. אביו ואמו.

דהיינו שהלשון  ,)אלא יאמר בלשון דמשתמע לתרי אפי "מדבר שקר תרחק"שהוא חי שנאמר 

 .ט"ז ח( .סובל לחיים ולמיתה

הואיל והוא אינו ולשמחות רי"ץ דמותר להזמינו גם לסעודת נישואין הוכתבו הגהות מיימון בשם 

 יודע.

ואם שואל  .ומותר להזמינו לסעודת נישואין ,על מות קרוב יעודדאין חובה לה וכן פסק מרן השו"ע

 עכת"ד. .אל ישקר לו

 רמ"א בשם מהר"י ויי"ל דנהגו להודיע לבנים זכרים כדי שיאמרו עליו קדיש.וכתב ה

 זכרים, בבנים אפילו להודיע אין ובפורים בחג: מאירות פנים למש"כ בשו"ת( ב"סק) ש"וציין הפת

 .החג שמחת מהם שמונע משום

 ידע לא שאחיו בכדי שבת בגדי עם ללכת' ל בתוך לאח מותר: דניאל חמודי בשם( א"סק) ש"פת

 .אחותם שמתה
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  יארצייטיארצייט  תעניתתענית

  .הרמ"א בשם מהר"ם כתב דמצוה להתענות ביום שמת בו אביו או אמו

 ומתענה ביום המיתה ולא ביום הקבורה )רמ"א שו"ע אור"ח סי' תקס"ח ס"ח ודרכ"מ כאן סק"ה(.

 ביום מתענה המיתה ביום ולא הקבורה ביום שהיה מי . אך(רצג) ד"ותה(, קכא) ו"וכ"כ מהרי

 .הקבורה

 המיתה ביום היה שאחד אחים, ששני יוצא ז"דהא לפ א"הרמ על השיג הלבוש(: י"סק) ך"ש

 איכא והרי אחר, ביום יארצייט עושה כל אחד עיר באותה וגרים הקבורה ביום רק היה והשני

 דריע הסכנה מפני המיתה ביום מתענה אלא ואיטלולא, לחוכא דומה ועוד תתגודדו, לא משום

 .המיתה ביום בכל מקום להתענות האחרונים רוב כתבו וכן מזליה.

 

 אסור לאכול בסעודת חתונה בליל היארצייט הואיל ויש שם פזמוני חתן וכלה. :פסק הרמ"א

 אבל בשאר סעודות מצוה מותר.

"ד( כותב דכל האיסור הוא דווקא בשנה הראשונה אבל בשאר שנים מותר והחזו"ע )ח"ג עמ' רי

 אף בסעודת נישואין.

 

  :ונחלקו האחרונים מתי נשלם הי"ב חודש לאבלות

י"ב חודש לאבלות נשלמים במלאת י"ב חודש ליום הקבורה כי  –דעת המשאת בנימין וש"ך )י'( 

 '(.משפט הרשעים י"ב חודש בגיהנם מיום הקבורה )דרכ"מ א

   . והראיה:במלאת י"ב חודש ליום המיתה –דעת הט"ז )ב' ו' ט'( 

כל ש דמה שאמרו  ,א. דהרי מי שלא שמע עד חצי שנה למיתת אביו ודאי שימנה רק חצי שנה

אותה שנה הדין מתוח היינו ממיתת המת ולא מהתחלת האבלות )דהיינו מששמע או מיום 

 הקבורה(. 

 המת התחיל לפני חצי שנה משא"כ הכא ביום הקבורה(.והש"ך בנקה"כ דחאו דהתם משפט 

 רחוקה לשמועה דמי ולא, הקבורה הוא מיום רשעים דמשפט, הקבורה מיום חודש ב"י ולכן מונים

 התאבל. ולא שנאנס

 

 :ונחלקו האחרונים מתי עושים היארצייט בשנה הראשונה

הפסיק באבלות ביום דהעולם נהגו ל  ,היארצייט נדחה ליום הקבורה –דעת המשאת בנימין 

 ואם יעשהו ביום המיתה יפסיק את האבלות לפני סיומו. ,היארצייט

אולם אם נקבר אחר ג' או ד' ימים היארצייט הוא ביום . היארצייט ביום המיתה –דעת הש"ך )י'( 

 הקבורה )כדי שתשלם האבלות כהמשאת בנימין(.

 היארצייט הוא ביום המיתה. –דעת הט"ז 

 

 העולה מהאמור:

 לכו"ע האבלות מתחיל לאחר הקבורה.

היארצייט הוא ביום המיתה )דלא כרמ"א שאם היה רק ביום הקבורה הוא  שניהלכו"ע בשנה 

 ביום הקבורה(.

 ,במלאת י"ב חודש ליום הקבורההוא "ב אונחלקו מתי נשלם י"ב חודש לאבלות דלדעת המש

 ולדעת הט"ז במלאת י"ב חודש ליום המיתה.

ולהש"ך  ,יום הקבורה –"ב אדלדעת המש הראשונה,שים היארצייט בשנה ועוד נחלקו מתי עו

 ואם לפני ,היארצייט הוא ביום הקבורהאזי אם הקבורה היתה רק כעבור ג' או ד' ימים ש ,תלוי

 .בכל גווני ביום המיתההוא ולדעת הט"ז  .הוא ביום המיתהכן, 

המשיך באבלות עד מלאת המנהג לעשות את היארצייט ביום המיתה ואף בשנה ראשונה ול ו

 י"ב חודש ליום הקבורה. )כחי' הגרשוני(.

 

 :אם היארצייט חל ביום שא"א תחנון
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 יתענה למחר. –דעת השו"ע 

 אינו מתענה כלל. –דעת הרמ"א 

ואם חל בר"ח  ,דחה למחריוכתב הכף החיים )צ"ח( דמנהג הספרדים דאם חל היארצייט בשבת י

 או בשאר ימים שא"א תחנון אינו מתענה כלל.

 

 .אם אביו מת בחודש אדר בשנה פשוטה מתי מתענה בשנה מעוברת

אולם בשנה ראשונה יתענה באדר א' דאז  .מתענה באדר ב' –דעת השו"ע )ב"י סו"ס ת"ג( 

 מסתיימים י"ב חודש דמשפט רשעים.

 "ב בסי' תקס"ח ס"ז(.נדאין מעבירין על המצוות )מש  ,יתענה באדר א' –דעת הרמ"א 

 ויש מחמירים להתענות בשניהם.

 

 באדר א' או ב'. ,לכו"ע כך מתענה גם בשנת העיבור ,ואם אביו מת בשנת העיבור באדר א' או ב'

 

 :כהן שנתנו לו לפדות בן ביום היארצייט האם צריך להתענות לגבי בפת"ש )ד'(עי' ו

 חייב להשלים תעניתו. –דעת הפנים מאירות 

אולם אם הפצירו בו שיאכל בסעודת  אף בפדיון הבן שנדחה רשאי הכהן לאכול. –דעת השע"ת 

מצוה ולא רצה בגלל היארצייט הו"ל כנדר שלא לאכול ביארצייט אף בסעודת מצוה וע"כ צריך 

 ואם אמר בלי נדר א"צ התרה. .התרה

 . עכת"ד.ימי המשתה שבעתוכן חתן אין מתענה ביארצייט ב

 

פת"ש )ה'(: ברית מילה שאירע ביום היארצייט של אבי הבן או מוהל או סנדק א"צ להתענות 

 עכת"ד. .לכתחילה יכולים לקבל את הסנדקאות או להיות מוהלאף ו ,דיו"ט שלהם הוא

 

פת"ש )ו'(: מי שמת אביו בשנה מעוברת בכ"ט אדר א' )שהוא ערב ר"ח אדר ב'( יתענה בשנה 

היינו אומרים  ולכאורה העיקרי אדר ולא בכ"ט שבט )דנקטינן שאדר ב' הוא האדרפשוטה בכ"ט 

 כמו שנפטר ער"ח אדר יעשה יארצייט ער"ח אדר שהוא כ"ט שבט קמ"ל(. עכת"ד.

 

 .ערב שבת דינו כשאר תעניותבאם היארצייט חל 

תענה מתענה עד צאת הכוכבים אא"כ התנה בפירוש די –דלדעת השו"ע )או"ח סי' רמ"ט ס"ד( 

 ערבית אף שהיום גדול. סיימושהציבור שעה עד שהציבור ישלימו ערבית דאז מותר מ

 ,אולם אם בפעם הראשונה השלים .הכ"נימותר לאכול משיצאו הציבור מב –ולדעת הרמ"א 

 משלים כל ימיו.

"צ להשלים כל ימיו אא"כ היה בדעתו לעשות א: הט"ז חולק על הרמ"א וס"ל דכתב ובפת"ש )ח'(

 ימיו. כן כל

אולם אם חל  ,ערב שבתבחוט השני מסכים לדעת הט"ז דווקא ביארצייט שחל  שובתובת 

 יארצייט )אחר( בחול ישלים.

 

 :אם חל היארצייט הראשון בחול והשלים האם צריך להשלים ביארצייט שחל בערב שבת

 צריך להשלים גם בערב שבת. –דעת החינוך יהודה 

 ערב שבת.בא"צ להשלים כשחל יארצייט  –נחלת שבעה ודעת חוט השני 

 

 :אם היארצייט הראשון חל בחול

  .א"צ להשלים כי בזמנינו הדורות חלושים –דעת הפמ"ג 

 ה"כ.אים עד צלחייב להש - דעת האליה רבה )י"א(
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 סימן ת"ג

 סעיף א': 

  ליקוט עצמותליקוט עצמות  ביוםביום  ואנינותואנינות  אבלותאבלות

  כולוכולו  היוםהיום  כלכל  עליהםעליהם  מתאבלמתאבל  עליהםעליהם  שמתאבליםשמתאבלים  םם''קרוביקרובי  שארשאר  שלשל  אואו  אביואביו  עצמותעצמות  המלקטהמלקט

  המטההמטה  ותשמישותשמיש  הסנדלהסנדל  ונעילתונעילת  הראשהראש  ועטיפתועטיפת  המטההמטה  בכפייתבכפיית  באבל,באבל,  הנוהגיםהנוהגים  הדבריםהדברים  בכלבכל

  לו,לו,  וחשכהוחשכה  ומלקטומלקט  עומדעומד  היההיה  בסדינו.בסדינו.  לולו  צרוריםצרורים  אפילואפילו  עליהםעליהם  מתאבלמתאבל  איןאין  ולערבולערב  וסיכה,וסיכה,  ורחיצהורחיצה

  התאבלהתאבל  שלאשלא  נמצאנמצא  יהיהיהיה  שלאשלא  כדיכדי  לחשכה,לחשכה,  סמוךסמוך  אותםאותם  מלקטיןמלקטין  איןאין  לפיכךלפיכך  שלאחריו,שלאחריו,  ביוםביום  מותרמותר

  ..((שש""הראהרא  בשםבשם  מיד. טורמיד. טור  אבלותאבלות  עליועליו  חלחל  רקרק  עצמותעצמות  בליקוטבליקוט  אנינותאנינות  ואיןואין))  ..אביואביו  עצמותעצמות  ליקוטליקוט  עלעל

 מתאבל אין ולערב, היום כל עליהם מתאבל זה הרי - ואמו אביו עצמות המלקט :גמ' מו"ק )ח.(

  עליהן.

 כשהם הליקוט לאחר אותם ראה רק אלא העצמות את בעצמו ליקט לא אפילו: חסדא רב ואמר

 היום. באותו עליהם מתאבל הוא הרי, בסדינו לו צרורין

 יום עבר שכבר פי על אף, באבילות חייב הוא הרי בסדינו צרורין שהם זמן שכל, פירש י"רש

 חסדא שרב, התוספות כפירוש מדוקדק ה"ח( פרק יב )הל' אבל ם"הרמב מדברי אך הליקוט.

 הביאה, זה פירוש ולפי. לערב עליו מתאבל אינו בסדינו צרורים שאפילו, קולא להשמיענו בא

 .התוספות כתבו כן. אגב בדרך, חסדא רב דברי כאן הגמרא

. ם"הרמב מדברי מבואר וכן. קרובים בשאר אפילו נוהג זה שדין, שמחות ממסכת הביא ן"והרמב

 בכבודם. חייב שהוא ואמו באביו דוקא נאמר זה שדין, מבואר א"הריטב מלשון אבל

לפיכך אין  ,היה עומד ומלקט וחשכה לו מותר ביום שלאחריו :מובא במס' שמחות )פי"ב ה"ד(ו

 כדי שלא ימצא את עצמו שלא התאבל על ליקוט עצמות אביו. ,ללקוט סמוך לחשיכה

 .וכן פסק מרן השו"ע

 נחלקו הראשונים באיזה דינים נוהגים ביום ליקוט עצמות.

 ואין כלל דין אבלות. כל היום, אכילת קדשיםב ואסוריש רק דין אנינות  –ק"י ודעת הנימ

 ואחר קבורה יש דין אבלות. ,לפני קבורה יש דין אנינות –דעת המהר"ם ור' ירוחם 

 מיד בליקוט חל עליו דין אבלות ואין כלל דין אנינות. –דעת הרא"ש 

 עד דבר לכל כאבל נוהג אביו עצמות שמלקט שביום ,ולהלכה פסק מרן השו"ע כדעת הרא"ש

 וכן פסק הרמ"א. הערב.

 

 אנינות דין הקרובים על ויש, לפנותם מצוה נשמרים, לא קברים בו במקוםוכתב בפת"ש )א'(: 

 את מפנים יום באיזה לאנשים יאמרו שלא לתקן יש אך, הקבורה אחר ואבלות  הקבורה קודם

יגיד לקרוב  חדואפילו עד א ,דהתורה חסה על ישראל וביטול זמניהם .כדי שלא יתאבלוקרוביהם, 

 אינו נאמן כי הוא עבריין על התקנה.

 מ"ומ, מעורבים אינם אם אחת בגומא מתים שני עצמות לקבור קפידא שאין הוכיח והפרישה

 אפשר וכן, המתים בין( חרס של ועדיף עפר של) מחיצה לעשות ובו ארוך ארון לעשות עדיף

 .זה על זה נשענים  שלא באופן ביניהם( דווקא) עפר מחיצת עושים אם זה על זה לקבור
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 סעיף ב': 

  קריעהקריעה

  בשעתבשעת  מתאחהמתאחה  שאינושאינו  וכלוכל  עצמות,עצמות,  ליקוטליקוט  בשעתבשעת  עליועליו  קורעקורע  מיתתומיתתו  בשעתבשעת  עליועליו  שקורעשקורע  כלכל

  עצמות.עצמות.  ליקוטליקוט  בשעתבשעת  מתאחהמתאחה  אינואינו  מיתתומיתתו

וכן לענין  .עליו בשעת ליקוט עצמותשמחות )פי"ב ה"ג( כל שקורעים עליו בשעת מיתתו קורעים 

 עכת"ד. .עצמות ליקוט בשעת מתאחה אינו מיתתו בשעת מתאחה שאינו כל ,חוייא

 וכן הובא ברמב"ן )עמ' ר"מ( וברא"ש )פ"א ס"י(. וכן פסק מרן השו"ע.

 סעיף ג': 

  תנחומיםתנחומים

  בחברבחבר  עליהםעליהם  מבריןמברין  ואיןואין  לעצמם,לעצמם,  תנחומיןתנחומין  עליהםעליהם  אומריםאומרים  אבלאבל  בשורה,בשורה,  עליהםעליהם  עומדיןעומדין  איןאין  עצמותעצמות

  דהיינודהיינו))  קילוסיןקילוסין  עליהםעליהם  אומריםאומרים  אבלאבל  ונהיונהי  קינהקינה  עליהםעליהם  אומריםאומרים  ואיןואין  בביתו,בביתו,  עליהםעליהם  מבריןמברין  אבלאבל  עיר,עיר,

    ..((ומחיהומחיה  שממיתשממית  הה""להקבלהקב  ומשבחיןומשבחין  מתמת  שלשל  שבחושבחו

, לעצמם תנחומים אומרים אבל בשורה עליהן עומדים אין (:מסכת שמחות )פי"ב ה"דבהמקור 

 עליהן אומרים אבל קינה עליהן אומרים בביתו. אין מברים אבל עיר בחבר עליהן מברים ואין

 קילוסין.

 י.אכדי שלא יתקשה על מתו יותר מד ,והטעם שלא עושים דברים אלו בליקוט עצמות

 .ומחיה שממית ה"הקב של ושבחו מת של שבחו אומרים(: בטור הפירושים שני י"עפ) א"רמ

 סעיף ד': 

  המועדהמועד  חולחול

  קרובים.קרובים.  שארשאר  עצמותעצמות  לומרלומר  צריךצריך  ואיןואין  במועד,במועד,  אביואביו  עצמותעצמות  מלקטיןמלקטין  איןאין

 ברגל. ואמו אביו עצמות ללקט לאדם מותר אומר מאיר רבי במשנה שנינומו"ק )ח.( מתני': 

 לקברות ואמו אביו עצמות את שמעביר לו היא ששמחה מפני במועד זאת לעשות ומותר

 עצמות שהמלקט שמחות, במסכת אחרת ששנינו ממה, לדבריו אבותם. והקשו בגמרא סתירה

 במועד עצמות ללקט לו שמותר מאיר רבי אמר ואיך היום. כל עליהם מתאבל זה הרי - ואמו אביו

 ברגל עצמות ללקט לו מותר: כך מאיר רבי בדברי אימא: אביי ותירץ? לו היא ששמחה מפני

 ואינו, העצמות ליקוט בשעת מצטער הוא אין ברגל שמח שהוא וכיון, עליו הרגל ששמחת מפני

   עליהם. מתאבל

  לו. הוא אבל יום - העצמות ליקוט ויום היות במועד זאת יעשה לא: אומר יוסי רבי

 שכן שכל, והוסיף רבי מאיר. נגד כוותיה, דהלכה יוסי כרבי ה"ג( פסק פרק יא )אבל ם"הרמב

 חייב אינו שהרי, כוונתו ביאר )אות ח( והפרישה. עצמותיהם מלקט שאינו, קרובים בשאר

 בכבודם.

 טורחת ליישב את דברי רבי מאיר. ראהרמב"ן פסק כר"מ דמותר ללקט במועד הואיל והגמו

 דאין מלקטין במועד. ם"כהרמבומרן השו"ע פסק 
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 סעיף ה': 

  שמועהשמועה

  שם,שם,  היההיה  שלאשלא  פיפי  עלעל  אףאף  עליהם,עליהם,  מתאבלמתאבל  שהואשהוא  מקרוביומקרוביו  אחדאחד  עצמותעצמות  לקטולקטו  שהיוםשהיום  שמעשמע

  ..((הירושלמיהירושלמי  בשםבשם  עליהם. טורעליהם. טור  מתאבלמתאבל  איןאין  אתמולאתמול  שנלקטושנלקטו  שמעשמע  אבלאבל))  ..עליהםעליהם  מתאבלמתאבל

והוא  :חגי רב רמא .אין שמועה לליקוטי עצמות )אפילו שמועה קרובה( :תני :ירושלמי )פ"א ה"ה(

 אבל אם שמע בו ביום יש שמועה לליקוט עצמות. .ששמע למחר

 מתאבל, שם היה שלא אף על פי, קרובו עצמות ליקטו שהיום שאם שמע :וכן פסק מרן השו"ע

 מתאבל. אינו אתמול שנלקטו שמע אבל. עליהם

 בעלה עצמות ליקוט על תתאבל לא לאחר ונישאת בעלה מת(: שנה) ס"חת בשם( ב"סק) ש"פת

 דנישואין הימנה, פטורה, שנישאת לאחר מלמוצאו שנתייאשו כגון, האבלות גוף ואפילו. הראשון

 .שתתאבל ראוי ואין, הראשון קרבת מפקיעים שניים

 סעיף ו': 

  פירוקפירוק

  הגידים.הגידים.  אתאת  מפסיקיןמפסיקין  ולאולא  העצמותהעצמות  אתאת  מפרקיןמפרקין  איןאין

אין מפרקין את העצמות ואין מפסיקין את הגידין אא"כ נתפרקו ונפסקו  :שמחות )פי"ב ה"ו(

 מעצמן.

 וכן פסק מרן השו"ע.

 סעיף ז': 

  אחראחר  ידיידיועל ועל   בידיובידיו

  יכוליכול  לפיכךלפיכך  בעצמות,בעצמות,  ניכרתניכרת  הצורההצורה  איןאין  הבשר,הבשר,  כלהכלה  הבשר.הבשר.  משיכלהמשיכלה  אלאאלא  אינואינו  עצמותעצמות  ליקוטליקוט

  אליעזראליעזר  דרבידרבי  מההיאמההיא  עצמועצמו  הואהוא  ילקטםילקטם  שלאשלא  הדברהדבר  נכוןנכון  ככ""ואעפואעפ  ואמו,ואמו,  אביואביו  עצמותעצמות  בידובידו  ללקטללקט

  דבסמוך.דבסמוך.  צדוקצדוק  ברבר

 אביו עצמות בידיו ללקט אסור , אבלכל העצמות אדם מלקט לרבי עקיבא: :שמחות )פי"ב ה"ז(

 ניכרת הצורה אין ושוב הבשר שכלה אחרי הוא ליקוט כי מותר, נורי: בןרבי יוחנן ול ואמו.

 בעצמות.

 ולהלכה פסק מרן השו"ע כר"י בן נורי והוסיף דאעפ"כ נכון שלא ילקטם בעצמו.

לוי הבשר היינו ללקוט ידליקוט עצמות הוא אחר כ נורי בן יוחנן רביוכתב הש"ך )ב'( דמה שאמר 

ועוד כתב הש"ך )א'( דכהן אינו  אבל ודאי אם עבר וליקטם מתאבל עליהם. ,עצמות אביו בעצמו

 י ללקט עצמות אביו שמא נחסר.רשא

 סעיף ח': 

  מתיםמתים  שנישני

  רבירבי  דברידברי  מכאן,מכאן,  אפרסקלאפרסקל  ובראשובראש  מכאןמכאן  אפרסקלאפרסקל  בראשבראש  כאחדכאחד  מתיםמתים  שנישני  עצמותעצמות  אדםאדם  מלקטמלקט

  מתיםמתים  שנישני  עצמותעצמות  ונמצאוונמצאו  להתעכללהתעכל  עצמותעצמות  וסוףוסוף  להתעכללהתעכל  אפרסקלאפרסקל  סוףסוף  אומראומר  אא""רר  נורי.נורי.  בןבן  יוחנןיוחנן

  אמראמר  כךכך  צדוקצדוק  ברבר  אליעזראליעזר  רר""אא  ארזים.ארזים.  שלשל  בארוןבארון  לעצמולעצמו  אחדאחד  כלכל  ונותניןונותנין  מלקטיןמלקטין  אלאאלא  מתערבים,מתערבים,
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  תלקטםתלקטם  ואלואל  בארזיםבארזים  ותנםותנם  עצמותיעצמותי  לקוטלקוט  ולבסוףולבסוף  בבקעהבבקעה  קברוניקברוני  מתחלהמתחלה  מיתתו:מיתתו:  בשעתבשעת  אבאאבא  לילי

  עליך.עליך.  בזויותבזויות  יהיויהיו  שלאשלא  בידךבידך  אתהאתה

 של בהפסק מתים שני עצמות מלקט נורי בן לרבי יוחנן :ט'( –מסכת שמחות )פי"ב ה"ח 

 א"ר ואמר. מהר מתעכל אפרסקל כי ארזים, של נפרדים בארונות ולרבי עקיבא(, בגד) אפרסקל

 שלא בידיו ילקטם ושלא לארזים עצמותיו ללקט כ"ואח בבקעה לקוברו ציוה שאביו צדוק בר

 .עליו בזויות יהיו

היא דווקא שהעצמות לא יתערבו יחד אבל  בי עקיבאוכתב הפת"ש )סוס"ק א'( דהקפידא על ר

ומ"מ עדיף לעשות  .ודלא כמו שמשמע מהטור דאסור. חדאם לא יתערבו מותר אפילו בארון א

ואפשר לעשות כמה ארונות זה ע"ג זה וביניהם יעשה  .בתוך הארון מחיצות מסוג שלא יתעכל

 מחיצה מעובה קצת מעפר.

 סעיף ט': 

  ותפילהותפילה  שמעשמע  אתאתקריקרי

  שמעשמע  אתאתמקרימקרי  פטורפטור  למקוםלמקום  ממקוםממקום  אותםאותם  והמוליךוהמוליך  המתהמת  אתאת  והמשמרוהמשמר  עצמותעצמות  המלקטהמלקט

  קרוביםקרובים  עצמותעצמות  שנאשנא  לאלא  בשבת,בשבת,  ביןבין  בחולבחול  ביןבין  בתורה,בתורה,  האמורותהאמורות  מצותמצות  ומכלומכל  ומהתפיליןומהתפילין  ומתפלהומתפלה

  רצהרצה  ואםואם  רבים.רבים.  מלקטיםמלקטים  הםהם  אםאם  ואפילוואפילו  בדרך,בדרך,  אואו  בספינהבספינה  הואהוא  אםאם  ביןבין  רחוקים,רחוקים,  עצמותעצמות  שנאשנא  לאלא

  עצמות.עצמות.  כבודכבוד  מפנימפני  יחמיר,יחמיר,  לאלא  עצמועצמו  עלעל  להחמירלהחמיר

 פטור, למקום ממקום אותם והמוליך המת את והמשמר עצמות : המלקטשמחות )פי"ג ה"א(

 או בספינה בין, ברחוקים בין בקרובים בין, ובשבת בחול המצוות וכל ותפילין ותפילה ש"מק

דווקא  :וכתב הש"ך )ג'( .העצמות כבוד מפני עצמו על יחמיר ולא. רבים הם ואפילו, בדרך

 זה משמר וזה קורא. ,משמרים רביםכשיש אבל  ,מלקטים רבים פטורים

 

 סעיף י': 

  עצמותעצמות  הולכתהולכת

  וירכבוירכב  החמורהחמור  עלעל  ויניחםויניחם  בדסקיאבדסקיא  אואו  בשקבשק  יתנםיתנם  לאלא  זהזה  הריהרי  למקוםלמקום  ממקוםממקום  עצמותעצמות  המוליךהמוליך

  היההיה  ואםואם  דמי.דמי.  שפירשפיר  החמורהחמור  עלעל  לאחוריולאחוריו  מפשילומפשילו  אםאם  אבלאבל  בזיון,בזיון,  מנהגמנהג  בהםבהם  שנוהגשנוהג  מפנימפני  עליהם,עליהם,

  מותר. מותר.   והליסטים,והליסטים,  הגנביםהגנבים  מפנימפני  מתייראמתיירא

  דידלדידל  יטענוניהיטענוניה  דיטעוןדיטעון  יקברוניהיקברוניה  דיקברדיקבר  יספדוניהיספדוניה  דיספדדיספד  מיתה,מיתה,  שלשל  דבריםדברים  לבולבו  אלאל  יתןיתן  והחיוהחי: : הגההגה

  נותניםנותנים  מלאכיםמלאכים  שלשל  כתותכתות  שלששלש  נפטרנפטר  שהצדיקשהצדיק  שבשעהשבשעה  לצדיקים,לצדיקים,  שניתןשניתן  השלוםהשלום  וגדולוגדול  ידלוניה.ידלוניה.

  ..((לולו  יאמריאמר  קדושקדוש  לחייםלחיים  הכתובהכתוב  כלכל))  שלוםשלום  יבואיבוא  ואומריםואומרים( ( בובו  וכלוכל  שש""והראוהרא  בטורבטור  הכלהכל))  שלוםשלום  לולו

 על ויניחם בדסקיא או בשק יתנם לא, למקום ממקום עצמות המוליך: ע"טוש.(, יח) ברכות

 שפיר החמור על לאחוריו מפשילו אם אבל, בזיון מנהג בהם שנוהג מפני עליהם וירכב החמור

  .מותר והלסטים הגנבים מפני מתיירא היה ואם(, ז שם ש"רא י"עפ) דמי

 של דברים -לבו  אל יתן והחי...אבל בית אל ללכת טוב: א"רמ, טור.(, עב) כתובות:(, כח) ק"מו

 .ידלוניה דידל, יטענוניה דיטעון, יקברוניה דיקבר, יספדוניה דיספד, מיתה

 

 שבשעה, לצדיקים שניתן השלום גדול: א"רמ, טור.(, קד) בכתובות ז"וכעי(, כו נשא) זוטא ספרי

 '".וכו שלום יבוא" ואומרים שלום לו נותנים השרת מלאכי של כתות' ג העולם מן נפטר שצדיק

 

 פנים כל מעל דמעה אלהים' ה ומחה לנצח המות בלע
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 יוסף בן רחל מר זקני

 

 עובדיה בן רחל מר זקני

  

 מרדכי בן פרידא סב רעייתי

  

 בן אסתר אליהו דודי
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