
 

 

  

  

  

  מתי האבל יכול לצאת מביתו

יוצא ואינו יושב  ,שניה .אינו יוצא מפתח ביתו ,(שבעת ימי שבת) שבת ראשונה -אבל  )1(: תנו רבנן ')ג א(כ"

הרי הוא ככל  ,רביעית .(אלא יושב ודומם ואינו מרבה בדברים כמנהגו) יושב במקומו ואינו מדבר ,שלישית .במקומו

  .אדם

אלא  .שהרי הכל נכנסין לביתו לנחמו ,יצא מפתח ביתולא הוצרכו לומר שבת ראשונה לא  :רבי יהודה אומר )2(

 ,חמישית .יושב במקומו ואינו מדבר ,רביעית .יוצא ואינו יושב במקומו ,שלישית .אינו יוצא מפתח ביתו ,שניה

  . הרי הוא ככל אדם

  שיטות הראשונים

 וריטב"א ראב"ד 1בית הכנסת.אבל בשבת יוצא ל ,ימי השבועשבעת  פירש רש"י: שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו

 ,ולענין יוצא מפתח ביתו ואפילו בשבת :כתב גאון האי ורב 2.בשבת ת הכנסתואינו יוצא לבי ,ונה ממששבת ראש ורשפי

פסק שיוצא  והשו"ע 4.וכן נהגו מימות קדמונינו לצאת לבית הכנסת להתפלל: רי"ץ גיאתוכתב  3.הכל כמנהג המדינה

  5.בשבת כתב שהמנהג לצאת רק והרמ"אבשבת לבית כנסת, וכן בימי חול בימי קריאת התורה. 

ואינו מתערב עם חבורות בני אדם אלא שהולך לישן  ,בלילה שכשיוצא האבל בתרומת הדשןתב כ: יציאה בלילה מביתו

   7.הרמ"אוכן פסק  6אין כאן קפידא. ,ים הולכים עמויבבית אחר, והולך יחידי או אחד או שנ

                                                
נוהגין באשכנז, האבל הולך לבית הכנסת בשבת,  וכן משמע דבשבת ראשונה היינו ימי החול, דומיא דשבת שניה ושלישית. וכן  . 1

ואחר התפלה האבל יוצא תחלה ויושב לפני בית הכנסת, וכל הקהל יוצאין ויושבין אצלו, ועומד האבל והולך לביתו וכל הקהל 

, לפי ה זו)(דע. רא"ש. וביאר ריטב"א (פרק ט"ז)הולכין עמו ויושבין שם שעה אחת, וסומכים על דברי הגדה פירקי דרבי אליעזר 

  שאין אבלות בשבת.
ונראה שיש מחלוקת בין הראשונים בהבנת דברי הראב"ד. מדברי רמב"ן ורא"ש נראה, שהבינו בדעתו שאבל אינו יוצא לבית כנסת   . 2

אף בשבת, ואילו לבית המדרש נכנס אפילו בשבת ראשונה. אבל בחול, כל שבעת ימי אבילות, אינו יוצא מפתח ביתו אפילו לבית 

  דרש. ומדברי המאירי מבואר שהבין בדעת הראב"ד, שלא נאסרה יציאה אלא בשבת, אבל ימי החול רשאי לצאת.המ
' ולא אמר היכא דרגילי למיתב בביתיה יתיב.היכא דרגילי דמיצלו בבית הכנסת, מקדים ואתי מצפרא קמי ציבורא לבית הכנסת, ו'  . 3

אבלות בשבת. ויפרש הגאון 'שבת ראשונה' שבוע של ימי אבלות בחול. הגאון לצאת לבי הכנסת בחול, אלא בשבת, לי שאין 

   רמב"ן.
, ואמרו על רבינו יצחק בן גאות ז"ל שכתב כן, ועתה נהגו בכל הארצות הללו לצאת לבית הכנסת כל ז', ואפילו בחולוכתב ריטב"א:   . 4

  אלא זה אין לו עיקר בגמרא, ויש להקל במנהג וכו', עיי"ש טעמו.
(הל' . רי"ץ גיאת (הו"ד בראשונים)מקורות: רב האי גאון . )77לרב משה צוריאל, עמ' ( ס 'אוצרות התפילה'טרור' קונשצג,ג.  יו"ד  . 5

. ריטב"א (כ"ג א', ד"ה אבל כל). מאירי (סי' מו). רא"ש עמ' ריז) ,ותלער האבש(תורת האדם, . רמב"ן אבל, ד"ה אבל בשבת ראשונה)

  .(כ"ג א', ד"ה ת"ר אבל)
ינו יוצא מפתח ביתו כדי שלא ישכח אבילתו כשילך אצל בני . דמוכח מהא דאמרינן לאחר ג' ימים הולך לבית האבל, דהטעם הוא דא6

  אדם, וכשהוא מתבודד בביתו ואין עמו רק בני ביתו, ניכר ונראה כמתאבל.
: דע, דלא מצינו לא בגמרא ולא בירושלמי ולא בשמחות, שהאבל אסור לצאת מביתו (יו"ד שצג,א)יו"ד שצג,ב. כתב ערוך השולחן   . 7

אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו, זהו ענין אחר, ליציאה לבית הכנסת. עיי"ש.  "ג א')(ככל שבעה. והא דתניא 

: וכתב הרמב"ן שהאבלים צריכין להתאבל במקום שיצאה נשמתו של מת, כי באותו מקום (כלל קסה,יא)וב'חכמת אדם' כתב 

פילה. ומכל מקום נראה לי שמותרין בלילה לילך נפש המת מתאבלת, ושם צריך ליתן לה תנחומין, ועיקר התנחומין לנפש היא הת

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ג| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

הנמוקי ב כת 8.כדי שירגישו הכל מהר"ם מרוטנבורגבטעם הדבר שמשנה מקומו, כתב : יוצא ואינו יושב במקומו ,שניה

שאבלים אינם משנים מקומם בשבת, שלא לנהוג אבלות בפרהסיא, שזה מנהג טעות. וכן שבאותן מקומות שנהגו  יוסף

, כמרדכי ונמוקי יוסףפסק  והרמ"א 10פסק שיפה הם עושים. והשו"ע 9שבשבת נמי אינו יושב במקומו., המרדכידעת 

  11ושכן המנהג, ואין לשנות.

  שולחן ערוך

  (יו"ד, הלכות אבילות, סימן שצג)

אן ָוֵאיָלְך, ִאם ֵמת ַלֲאֵחִרים מֵ   א.  כּונָ ָאֵבל, ג' ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ֵאינֹו יֹוֵצא ְלֵבית ָהָאֵבל ְולֹא ְלֵבית ַהְקָברֹות; ִמּכָ ׁשְ תֹו, ת ּבִ

ְתַנֲחִמים; ְוִאם ֵאין ְמקֹום ַהּמִ ְמקֹום ַהְמַנֲחִמים ֶאָלא ּבִ ב ּבִ ה ְלֵבית ַהְקָברֹות, ְוֵאינֹו יֹוׁשֵ ּטָ ה  יֹוֵצא ַאַחר ַהּמִ ֵדי ִמּטָ ם ּכְ ׁשָ

כּוָנה ַאֶחֶרת.  ׁשְ יֹום ִראׁשֹון ַוֲאִפלּו ּבִ הֹות ַמְימֹוִני פ''ז) ּוִמְקָצת יֹום ג' ֲהֵרי הגה:ְוקֹוְבֶריָה, יֹוֵצא ֲאִפלּו ּבְ ֻכּלֹו (ַהּגָ ְולֹא ָרִאיִתי  .הּוא ּכְ

או חִ  ּלָ ר ׁשֶ ְבָעה; ְוֶאְפׁשָ ל ׁשִ ָברֹות ְולֹא ְלֵבית ָהָאֵבל ּכָ י ֵאין ָאֵבל הֹוֵלְך ְלֵבית ַהקְּ ו, ּכִ ן ַעְכׁשָ ו ֵאין  ,ּיּוב הּואנֹוֲהִגין ּכֵ ַעְכׁשָ א ְרׁשּות, ּוֵמַאַחר ׁשֶ ֶאּלָ

ה ָעִדיףִמְתַנֲחִמין כְּ  ֲעׂשֶ ב ְוַאל תַּ יֵמיֶהם, ׁשֵ    .מֹו ּבִ

יָלה.   ב.  ְרכֹות ַהּמִ ה אֹו ּבִ ְרכֹות ֻחּפָ מַֹע ּבִ יתֹו, ַוֲאִפלּו ִלׁשְ ַתח ּבֵ בּוַע ָהִראׁשֹון ֵאינֹו יֹוֵצא ִמּפֶ ְיָלה,  הגה:ָאֵבל, ׁשָ ּלַ ֵקל ָלֵצאת ּבַ ִמיהּו ַהּמֵ

ֵני ַהּצֶֹרְך, לֹא ִהְפִסיד (ת''ה ִסיָמ  ן ְוַכּדֹוֶמה .ן ר''צ)ִמּפְ א ּוַמתָּ ָ ל, אֹו ְלַמׂשּ ְוָקא ְלַטּיֵ ָאסּור ָלֵצאת חּוץ ְלֵביתֹו, ַהְינּו ּדַ ל  ,ְוָהא ּדְ ַלח מֹוׁשֵ ֲאָבל ִאם ׁשָ

גֹון  ה, ּכְ ִריִכים לֹו ַהְרּבֵ ָבִרים ַהּצְ ָאר ּדְ ֶרְך אֹו ִלׁשְ ּדֶ ִריְך ֵליֵלְך ּבַ ּצָ ַכי ה''א) אֹו ׁשֶ ר לֹו ָלֵצאת (ּתֹוָספֹות סֹוף מ''ק), ְוֵכן ַאֲחָריו (ָמְרּדְ ָבר ָהָאֵבד, ֻמתָּ ּדָ

ן ְלֵעיל ִסיָמן שפ''ב. .נֹוֲהִגין ָליו, ַעּיֵ ְמקֹומֹו ְוֵאינֹו  ְוִדין ְנִעיַלת ַסְנּדָ ב ּבִ ית, יֹוׁשֵ ִליׁשִ ר; ׁשְ ְמקֹומֹו ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ ב ּבִ ה, יֹוֵצא ְוֵאינֹו יֹוׁשֵ ִנּיָ ׁשְ

ר.  ָידֹו (הגמי''י)וְ  הגה:ְמַדּבֵ ר, ָהְרׁשּות ּבְ ית ּוְלַדּבֵ ִליׁשִ בּוַע ׁשְ ׁשָ ְמקֹומֹו ּבְ ב ּבִ ּלֹא ֵליׁשֵ ל  .ִאם רֹוֶצה ׁשֶ ְמקֹוָמם ּכָ ִבין ּבִ ֵאין יֹוׁשְ ו נֹוֲהִגין ׁשֶ ְוַעְכׁשָ

ל י''ב חֶֹדׁש  ים; ְוַעל ָאִביו ְוִאּמֹו ּכָ לֹׁשִ ר ,ׁשְ ל ָמקוֹ  ,ְוֵאין ְלִמְנָהג ֶזה ִעּקָ ל ָמקֹום ְלִפי ִמְנָהגֹו;ִמּכָ י ּכָ ְנָהג, ּכִ ּנֹות ִמן ַהּמִ ְרִביִעית, ֲהֵרי  ם ֵאין ְלׁשַ

לָ  ּכָ ׁשֶ ד ּכְ בּוַע, ִמּיָ ֶאְמַצע ׁשָ ת ּבְ ּמֵ גֹון ׁשֶ בּועֹות, ּכְ ה ׁשְ לֹׁשָ ְלמּו ׁשְ ל ָאָדם. ֲאִפלּו לֹא ׁשָ ָאר ּכָ ׁשְ ַנִים הּוא ּכִ בּוַע ּוׁשְ ה אֹותֹו ׁשָ

ַאֲחָריו, ָחׁש  א ְרִביִעית. ׁשֶ בּוַע ַהּבָ   ּוב ׁשָ

ת יֹוֵצא.   ג.  ּבָ ׁשַ ֶנֶסת, ֲאָבל ּבְ חֹל ְלֵבית ַהּכְ ְדָרׁש (ָהָאֵבל ֵאינֹו יֹוֵצא ּבַ ית )ְוֵכן ְלֵבית ַהּמִ ָכל יֹום ְקִריַאת  .יֹוֵסף) (ּבֵ ּבְ ְוָאנּו נֹוֲהִגים ׁשֶ

ֶנֶסתַהּתֹוָרה יֹוֵצא  ל ּוִבְמִדינֹות ֵאּלּו  הגה:. ְלֵבית ַהּכְ ּלֵ ה, ִמְתּפַ לֹׁשָ ִרית, ְלַאַחר ׁשְ ַעל ּבְ ת. ְוִאם ָהָאֵבל מֹוֵהל אֹו ּבַ ּבָ ׁשַ א ּבְ ֵאין יֹוֵצא ֶאּלָ נֹוֲהִגין ׁשֶ

ֵביתוֹ  ִרי) ,ּבְ הֹות ֲאׁשֵ ֶנֶסת (ַהּגָ ינֹוק ָלמּול, הֹוֵלְך ָהָאֵבל ְלֵבית ַהּכְ ִביִאין ַהתִּ ּמְ ה, לֹא ֵיֵצא ֶא  ,ּוְכׁשֶ לֹׁשָ ן ֵאין מֹוהֵ ֲאָבל, ּתֹוְך ׁשְ א ִאם ּכֵ ִעיר ּלָ ל ַאֵחר ּבָ

ה(אֹור ָזרּוַע) לֹׁשָ ין ֲאִפּלּו ּתֹוְך ׁשְ ִעיר  ,; ְוֵיׁש ְמִקּלִ ית יֹוֵסף)ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש מֹוֵהל ַאֵחר ּבָ יָלה, ֲאָבל (ּבֵ ַח ְלצֶֹרְך ַהּמִ ְרַנִים ּוְלַגּלֵ ּפָ ן ַהּצִ ר לֹו ְלַתּקֵ ; ּוֻמתָּ

יר ְסָתם)ִאם ֵיׁש מֹוֵהל ַאֵחר ָא  ַמתִּ אֹור ָזרּוַע ּדְ לֹא ּכְ ר לֹו ָלֵצאת  .סּור (ְסָבַרת ָהַרב ּדְ לֹא ָהָאֵבל, ֻמתָּ ר ַלֲעׂשֹות ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ַבר ִמְצָוה ׁשֶ ל ּדְ   ְוֵכן ּכָ

                                                                                                                                                                         

  .(סי' רצ) ה"ד. מקורות: ת(כדאיתא במסכת שמחות, פי"א הי"א, חמשה אחין אף על פי שכל אחד הולך לישן)לישן לבתיהם 
מהר"ם כתב שירחיק ד' אמות ממקומו בבית הכנסת. ודעת  (שצג,ד, ס"ק ז): הפתחי תשובה ומהו שינוי מקום, נחלקו האחרונים  . 8

  , שכל שישנה ממקומו המיוחד לו, סגי.(שו"ת, יו"ד, סי' שמט)שיק 
: א. שאין זה דבר של פרהסיא, שאין אבילות ניכר בזה כל כך, שהרבה פעמים (יו"ד שצג,ד, ס"ק ז)ושני טעמים הובאו לכך בש"ך   . 9

  אפילו בשבת.. ב. דאבלות הנוהג כל שלושים, נוהג (מהלבוש)אדם מחליף מקומו אפילו אינו אבל 
תמה עליו איך מלאו לבו לחלוק על הראשונים מסברא, עיי"ש. והביאו בברכי יוסף,  (שו"ת ח"ב סי' תרסב)יו"ד שצג,ד. והרדב"ז   . 10

, וכמו שכתב מרן שמנהג יפה הוא. עיי"ש מסקנתו. מקורות: מהר"ם רבינו האר"י זצ"ל נהג שלא לשנות מקומו בשבתוכתב: אבל 

  .(מו"ק סי' תתצו). מרדכי , מט א ברי"ף, ד"ה דאמטיוה בשבת)"ב(ב. נמוקי יוסף חות, סי' ס; הו"ד במרדכי)(הל' שממרוטנבורג 
ועכשיו נוהגין שאין יושבין במקומם כל שלושים,  (יו"ד שצג,ב)מדינא דגמרא מבואר שבשבוע שלישי יושב במקומו. וכתב הרמ"א   . 11

  ה עיקר. מכל מקום אין לשנות מן המנהג, כי כל מקום לפי מנהגו.ועל אביו ואמו כל י"ב חדש, ואין למנהג ז
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  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ג| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

  

ְצָוה (ְסָבַרת ָהַרב ּוֵבית יֹוֵסף) ם ַהּמִ    .ְלַקּיֵ

ּנֹות מְ   ד.  ּלֹא ְלׁשַ ֵהם ֲאֵבִלים ׁשֶ ׁשֶ ים. ַהּנֹוֲהִגים ּכְ ת, ָיֶפה ֵהם עֹוׂשִ ּבָ ׁשַ ֶנֶסת ּבְ ֵבית ַהּכְ ה  הגה:קֹוָמם ּבְ ּנֶ ת ְיׁשַ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ּגַ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

רֹות)ְמקֹומֹו  ֶרק ַהּמֹוֵכר ּפֵ ְנָהג ,(ִנּמּוֵקי יֹוֵסף סֹוף ּפֶ ּנֹות ַהּמִ ׁשּוט, ְוֵאין ְלׁשַ ְנָהג ּפָ    .ְוֵכן ַהּמִ

  נשיאת אשה באבלות

  . כל שלשים יום לנישואין :רבנן תנו ')א(כ"ג 

רגל  :רבי יהודה אומר 12.שה רגליםועד שיעברו עליו של ,אסור לישא אשה אחרת - מתה אשתו) הברייתא:(המשך 

  .שלישי מותר ,ראשון ושני אסור

מותר  ,הניחה לו בנים קטנים .מותר לישא לאלתר משום ביטול פריה ורביה ,ואם אין לו בנים) הברייתא:(המשך 

  .שא לאלתר מפני פרנסתןלי

 לכי ופרנסי את בני אחותך :ואמר לאחותה בבית הקברות ,מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן) הברייתא:(המשך 

  . ואעפ"כ לא בא עליה אלא לזמן מרובה .(שאני נושא אותך)

  .שים יוםולאחר של :אמר רב פפא ?מאי לזמן מרובה

  שיטות הראשונים

ודעת  13.אסור לישא אשה כל שנים עשר חודש שאם מתאבל על אביו ואמו,, הרמ"ה : דעתכל שלושים יום לנישואין

   15.השו"עוכן פסק  14שמותר., ומאירי רא"ש, ריטב"א, רמב"ן,סמ"ג, רבינו תם, 

 ם והמאיריהרמב"ודעת  16, דאף אירוסין אסור כל ל' יום.רמב"ן, רא"ש, וריטב"אדעת : אירוסין תוך שלושים ימי האבל

  18.רא"שורמב"ן כפסק  כרמב"ם. והרמ"אפסק  והשו"ע 17אפילו ביום המיתה.שמותר ליארס 

                                                
כדי שישא אשה אחרת ולא יהא זכור מן  ,שיהיה שלושה רגלים בלא שמחה, ולא ישכח אהבת אשתו. אי נמי ,ביארו תוספות  . 12

  . ועוד, פן יזכירנה אהבת אשתו לקנטרה.(ראה נדרים כ' ב')הראשונה, שלא יהא שתי דעות במיטה 
  !שהרי אפילו לשמחת נישואין של אחרים אסור ללכת, ק"ו לשל עצמו  . 13
ח ָיֶדָך". והביא ראיה מדתניא סתם כל ל' שהיא מצוה יתירה, ואפילו יש לו בנים משום שנאמר   . 14 ּנַ ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב ַאל תַּ "ּבַ

בים משמע דבכולהו לאחר ל' מותר. וה"ר יוסף הביא ראיה לדבריו, דתנן יום לנישואין ולא מפליג בין אביו ואמו לשאר קרו

בהדיא: על כל המתים אסור לילך לבית המשתה עד שישלימו ל' יום ועל אביו ועל אמו אסור כל שנים (פ"ט) במסכת שמחות 

  ו תוך ל' יום. תוספות.עשר חודש, אא"כ היה של מצוה. אלמא שרי בכל משתה של מצוה. וצ"ע אי קאי נמי ארישא ושרי אפיל
(תוספות כתובות ד' א', ד"ה אבל . רבינו תם (הו"ד בשטמ"ק כתובות ד' א', ד"ה ותלמידי ה"ר יונה)יו"ד שצב,א. מקורות: רמ"ה   . 15

ה (כ"ג א', ד". ריטב"א (סי' מח). רא"ש (תורת האדם, שער האבל, ענין האבלות, עמ' ר). רמב"ן (עשין, עשה דרבנן ב). סמ"ג איפכא)

  .(כ"ג א', ד"ה שאר). מאירי ת"ר)
רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה מפני האיבול שלושים יום. והא  (יבמות מ"א א, ומ"ג ב')דהא תנן בפרק החולץ   . 16

ים יום. נישואין, לאו משום דליארס שרי, אלא משום דרבותא דנישואין נקטיה, לאשמועינן דנישואין שרו לאחר שלש (הכא)דקתני 

  רא"ש.
  .(ירושלמי תענית פ"א ה"ח)ולמד כן ממה שהתירו ליארס ביום ט' באב   . 17

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ג| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

שלישי , שברגל רבי יהודהכשהלכה  ,, וריטב"ארא"שן, רמב"רי"ץ גיאת, דעת : מתה אשתו, מתי מותר לישא אשה אחרת

ושה , שאינו מותר עד שיעברו עליו שלשהלכה כתנא קמארבינו חננאל, רמב"ם, ריצב"א, ורשב"ם ודעת  19.מותר

   21.השו"עוכן פסק  20.רגלים

לאלתר מיד,  רמב"םדעת  22שלאלתר היינו מיד לאחר שלושים יום. רמב"ןדעת : מותר לישא לאלתר ,אם אין לו בנים

 לאחר שבעה. ומותר אף לאלתר היינו מיד רבינו תםדעת אפילו תוך שבעה, אבל לא יבוא עליה עד לאחר שלושים. ו

, רא"ש, ראב"ד, ץ גיאתרי"עד לאחר שלושים. וכן דעת ים ימתין ה. ואם יש לו בנים קטנבגלל פריה ורבי ,לבוא עליה מיד

   23.השו"עוכן פסק  .ומאירין, ר"

  שולחן ערוך

"ד, הלכות אבילות, סימן שצב) ו י )  

ר, ֲאִפלּו עַ   א.  ים, ֻמתָּ לֹׁשִ ה; ּוְלַאַחר ׁשְ לֹא ְסֻעּדָ ל ל' יֹום, ֲאִפלּו ּבְ ה ּכָ ָ א ִאׁשּ ָ ר ָאסּור ִלׂשּ ה. ּוֻמתָּ ל ָאִביו ְוִאּמֹו, ַוֲאִפלּו ַלֲעׂשֹות ְסֻעּדָ

ים יֹום.  לֹׁשִ ן ָעְברּו ׁשְ ה, ֶאָלא ִאם ּכֵ ה ְסֻעּדָ ּלֹא ַיֲעׂשֶ יָתה, ְוהּוא ׁשֶ יֹום ַהּמִ ה ֲאִפלּו ּבְ ָ ׁש ִאׁשּ ל ל' ְלַקּדֵ ַגם ְלָאֵרס ָאסּור ּכָ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

ריֹום (טּור ְוָהרֹא''ׁש ְוָהַרְמבַּ    .''ן) ְוֵכן ִעּקָ

לֹׁש ְרָגִלים,   ב.  ַעְברּו ָעֶליָה ׁשָ ּיַ א ַאֶחֶרת ַעד ׁשֶ ָ ּתֹו, ָאסּור ִלׂשּ ָאר ְקרֹוִבים(ֵמָתה ִאׁשְ ׁשְ מֹו ּבִ ינֹו ּכְ ה, ּדִ תֶּ ׁשְ ֵנס ְלֵבית ַהּמִ  , (טּור))ֲאָבל ִלּכָ

ְרָגִלי ּפּוִרים ֵאיָנם ֲחׁשּוִבים ּכִ ָנה ְויֹום ּכִ ָ ים, ְורֹאׁש ַהׁשּ ִנים ְקַטּנִ ׁש לֹו ּבָ ּיֵ ה, אֹו ׁשֶ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ם ִמְצַות ּפְ ם ְלִעְנָין ֶזה. ְוִאם לֹא ִקּיֵ

ְבָעה; ְולֹא ָיבֹא ָעֶליָה ַעד ְלַאַחר ׁשְ  ד ְוִלְכנֹס ַאַחר ׁשִ ׁש ִמּיָ ר ְלַקּדֵ ּנּו, ֻמתָּ ׁשֶ ּמְ ׁשַ ּיְ ֵאין לֹו ִמי ׁשֶ ים יֹום, אֹו ׁשֶ ן לֹ לֹׁשִ א ֶאָלא ִאם ּכֵ

ם ִמְצוַ  ְבָעה. ִקּיֵ ר ָלבֹוא ָעֶליָה ַאַחר ׁשִ ָאז ֻמתָּ ה, ׁשֶ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ר  הגה:ת ּפְ ָאִביו ְוִאּמֹו, ֻמתָּ ֲאֵבלּות ּדְ ָאר ֲאֵבלּות, ֲאִפּלּו ּבַ ׁשְ ין ּבִ ְוהּוא ַהּדִ

ה ְרָיה ּוְרִבּיָ ם ּפִ ְבָעה, ִאם לֹא ִקּיֵ א ְוָלבֹוא ָעֶליָה ַאַחר ׁשִ ָ ְרתֹותֵיׁש א .ִלׂשּ ְרִתים ּוְמׁשָ ּכֹר לֹו ְמׁשָ ָידֹו ִלׂשְ יר ִויכֶֹלת ּבְ הּוא ָעׁשִ ַאף ִמי ׁשֶ ל  ,ֹוְמִרים ּדְ ִמּכָ

ּמִ  ָבִרים ׁשֶ ָאר ּדְ ֲחִפיַפת ָהרֹאׁש אֹו ׁשְ ׁשֹו ּבַ ּמְ ּתּוַכל ְלׁשַ ֵביתֹו ׁשֶ תֹו ֶאְצלֹו ּבְ ּלָ ּתֹו אֹו ּכַ ׁש ֵמֲאֵחִרים, ִמְק ָמקֹום ִאם ֵאין ּבִ ּיֵ ּנוּ ְתּבַ ׁשֶ ּמְ ׁשַ ּיְ  ,ֵרי ֵאין לֹו ִמי ׁשֶ

ּיֹוֵצא  ְסֵקי מהרא''י סי''ג)ְוָכל ּכַ ֶזה (ּפִ לֹׁש ְרָגִליםּבָ ים ּתֹוְך ׁשָ ִאין ָנׁשִ ִעְנָין ְונֹוׂשְ ין ּבָ ים ְמִקּלִ ַרּבִ ְנָהג ׁשֶ ב ַהּמִ ְרּבֵ תַּ ּוַבַעל ֶנֶפׁש ָיחּוׁש  ,; ְוָלֵכן ִנׁשְ

ַ  .ְלַעְצמוֹ  ָפׂשֹו ַהׂשּ תְּ ּתֹו, ֵיׁש ַמתִּ ִמי ׁשֶ לֹׁש ְרָגִלים ַאַחר ִמיַתת ִאׁשְ ה ּתֹוְך ׁשָ ָ א ִאׁשּ ָ ׂשּ ּיִ ִפיָסתֹו, ַעד ׁשֶ יחֹו ִמתְּ יֵדיּה ר ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהּנִ ּום ַצַער ּדִ יִרין ִמׁשּ

ר ית יֹוֵסף), ְוֵכן ִנְרֶאה ִלי ִעּקָ    .(ּבֵ

ה, וְ   ג.  ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ם ִמְצַות ּפְ ּלֹא ִקּיֵ ָסּה ְוָלבֹוא ָעֶליָה ִמי ׁשֶ ּנְ ר ְלּכָ ֶכת, ֻמתָּ ּדֶ ה, ֵמת ֲאִחי ַהְמׁשֻ ֵהִכין ָצְרֵכי ֻחּפָ ה ְוַאַחר ׁשֶ ָ ְך ִאׁשּ ּדֵ   ׁשִ

                                                                                                                                                                         
(מו"ק . מאירי (סי' מח). רא"ש (תורת האדם, שער האבל, ענין האבלות, עמ' ר). רמב"ן (הל' אבל ז,ה)יו"ד שצב,א. מקורות: רמב"ם   . 18

  .מ"ג ב', ד"ה שאני)(יבמות . וראה תוספות (ד"ה ת"ר). ריטב"א כ"ג א', ד"ה שאר)
  דקיימא לן הלכה כדברי המיקל באבל.  . 19
, דהא מילתא (כ"ב א')ופירש רבינו יונה דאין שייך לפסוק כרבי יהודה דאמר שני רגלים משום הכלל הלכה כדברי המיקל באבל   . 20

  דפליגי בה הכא אין זו באבל, דימי אבלו כלו להן! תוספות.
- (יד א. רי"ף (סי' מח). רא"ש )ל' אבל(ה. רי"ץ גיאת תורת האדם, שער האבל, ענין האבלות, עמ' קצח)(יו"ד שצג,ב. מקורות: רמב"ן   . 21

. רבינו )הו"ד בהגמ"י(רשב"ם וריצב"א ר"ח, . (סי' תתמא). ראבי"ה (פ"ו אות ג). הגהות מיימוניות (הל' אבל ו,ה). רמב"ם )ב בדפיו

  .(ד"ה ר' יהודה). ריטב"א עברו)(כ"ג א', ד"ה עד שי. תוספות (הו"ד בתוספות)יונה 
  .(פ"ז)על פי ברייתא באבל רבתי   . 22
דאזיל לשיטתו  (ס"ק ד)וט"ז  (ס"ק ה בשם הב"ח). וכתבו ש"ך (ולכנוס אחר שבעה)יו"ד שצב,ב. השו"ע פסק שמותר לקדשה מיד   . 23

, גם כאן אסור לקדש ורא"ש) (שפסק כרמב"ן. אמנם לשיטת הרמ"א (כדעת הרמב"ם)לעיל, שמותר לארס אפילו ביום המיתה 

. רא"ש (הו"ד ברא"ש). ראב"ד )קצט(תורת האדם, שער האבל, ענין האבלות, עמ' . רמב"ן (הל' אבל ו,ה)מיד. וכן מקורות: רמב"ם 

  .(ד"ה מי שמתה). מאירי (כתובות, א ב ברי"ף, ד"ה אבל איפכא). ר"ן (הל' אבל). רי"ץ גיאת (הו"ד בראשונים). רבינו תם (סי' מח)

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ג| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

ְבָעה.  ר  הגה:ַאַחר ׁשִ ּתֹו, ֻמתָּ ה ְלָאחֹות ִאׁשְ ים ְוִנְתַרּצָ ִנים ְקַטּנִ ָסהּ ְוֵכן ִאם ֵיׁש לֹו ּבָ ּנְ ֵניְלּכָ י ִהיא ְמַרֶחֶמת ַעל ּבְ ֲאחֹוָתּה יֹוֵתר ֵמַאֶחֶרת (כ''כ  , ּכִ

ַכי) הֹות ַמְימֹוִני ּוָמְרּדְ פי' ָהרֹא''ׁש ְוַהּגָ   .ּבְ

  גיהוץ בגדיםכיבוס ו

   .(לאיסור גיהוץ) שים יום לגיהוץוכל של ::::(שמחות פ"ז) נו רבנןת ')א(כ"ג 

 )2(. (שהם כחדשים) מכבשיוצאין מתוך ה (אשר) ואחד כלים ישנים ,חדשים בגדים)(אחד כלים  )1() :הברייתא(המשך 

לא אסרו אלא כלים חדשים  :שמעון אומר בירבי אלעזר בר )3(. לא אסרו אלא כלים חדשים בלבד :רבי אומר

  .לבנים בלבד

  25.כרבי 24,אביי נפיק בגרדא דסרבלא

ר דאמ( שמעון ביכרבי אלעזר בר, חדתי (אדום) סומקתא )מגוהץ (שבא מרומירומיתא  (חלוק)רבא נפיק בחימוצתא 

  .)לא אסרו אלא חדשים לבנים, וזו אדומה

  :ו א')”(ט בפרקין גרסינן לעיל

ִלי" 26דכתיב ,אבל אסור בתכבוסת ה ֲחָכָמה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהְתַאּבְ ָ ם ִאׁשּ ָ ח ִמׁשּ ּקַ קֹוָעה ַוּיִ ַלח יֹוָאב תְּ ׁשְ י ַוּיִ ָנא  ָנא ְוִלְבׁשִ

ֶמן ְוָהִיית כְּ  ֵאֶבל ְוַאל ִבְגֵדי סּוִכי ׁשֶ ֶלת ַעלתָּ ים ִמְתַאּבֶ ה ֶזה ָיִמים ַרּבִ ָ   ".ֵמת ִאׁשּ

  שיטות הראשונים
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  , שמותר להחליף וללבוש בשבעת רש"יבשם  תוספות: כתבו מעשה הכיבוס או לבישת בגדים מכובסיםרק האם נאסר 
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  ניכר שמניח משום אבילות. אבל תספורת ניכר שהכביד שערו. רא"ש.הרגל אינו 
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מדקתני היוצאין מתחת המכבש, אישנים קאי. ועוד, שבדברי רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון, לא הוזכר כלל 'היוצאין המכבש. 

  מתחת המכבש' אלא כלים חדשים, אלמא כל דלית ליה ישנים לא מדכר מכבש. על פי דברי רמב"ן.
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  ולחן ערוךש

"ד, הלכות אבילות, סימן שפט) ו י )  

ָאסּור   א.  ם ׁשֶ ר. ּוְכׁשֵ ְבָעה, ֻמתָּ ַמִים ְלַבד; ּוְלַאַחר ׁשִ ְבָעה ָיִמים, ֲאִפלּו ּבְ ל ׁשִ סּותֹו ּכָ ס ּכְ ְך ָאסּור ִלְלּבֹׁש ָאֵבל ָאסּור ְלַכּבֵ ס, ּכָ ְלַכּבֵ

ִסים קֶֹדם ָלֵכן.  ֵרי, ְוָהעוֹ ַהְמֻכּבָ ַדַעת ריב''א ְוִסיָעתֹו)ְוַאַחר ז' ׁשָ ם  .ָלם ָנֲהגּו ּבֹו ִאּסּור (ּכְ ְך לֹוְבׁשָ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ם תְּ ָאָדם ַאֵחר לֹוְבׁשָ ְונֹוֲהִגין ׁשֶ

ַכי ה''א ְוָכל ּבֹו) ְרּדְ ם סמ''ק וכ''כ ַהּמָ ׁשֵ ר (טּור ּבְ ְנָהג ִעּקָ ְמִדינֹות ֵאּלּו ְלַאחַ  .ָהָאֵבל, ְוַהּמִ ָעה ְוֵכן נֹוֲהִגין ּבִ ְבָעה; ְוִאם ְלָבׁשֹו ָאָדם ַאֵחר ַרק ׁשָ ר ׁשִ

ל ּבֹו וסמ''ק) ָכְך (ּכָ י ּבְ ָסן  .ַאַחת ּדַ ה ָאסּור ְלַכּבְ ל ִמּטָ עֹות ׁשֶ ּצָ ים. ְוַגם ַהְסִדיִנים ְוַהּמַ ָאסּור ִלְלּבֹׁש ֲחָדׁשִ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ

חֹות ַהיָּ  ִסין. ְוֵכן ִמְטּפְ יַע ַהְמֻכּבָ ּמֹוֵעד, ּוְלַהּצִ ָסן ּבַ ר ְלַכּבְ תָּ ּמֻ ִנינּו ׁשֶ ָ ׁשּ ל אֹוָתן ׁשֶ ּמֹוֵעד; ְוֵכן ּכָ ָסן ּבַ ר ְלַכּבְ תָּ ּמֻ י ׁשֶ ַדִים, ַאף ַעל ּפִ

ָאל ְלָחָכם וְ  ׁשְ ירּו לֹו ֲחָכִמים, ְוַהּנִ ִהתִּ ה ׁשֶ ֻנּדֶ ית ָהֲאסּוִרים, ְוַהּמְ ְבָיה ּוִמּבֵ ִ ית ַהׁשּ גֹון ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ר, וְ ּכְ ם ֻהתַּ ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ ַהּבָ

ִאם ֵאְרעֹו ֶאָחד ֵמֶהם, קֶֹדם ָהֲאֵבלוּ  יֵמי ֶאְבלֹו, ׁשֶ ַנאי ְלַגֵלַח, ֲאסּוִרים ּבִ ָהַלְך ְלַהְרִויַח ְולֹא ָהָיה לֹו ּפְ ד ְלתֹוְך ׁשֶ ת ְוִנְכַנס ִמּיָ

ן ֵאְרעֹו ֶאָחד ֵמֶהם ּוְתָכפּוהּו מִ  ס ֶאָלא ִאם ּכֵ ֶנֶתר ָהֲאֵבלּות, ָאסּור ְלַכּבֵ ס ַאף ּבְ ר ְלַכּבֵ ֵני ֲאֵבלּות ֶזה ַאַחר ֶזה, ָאז ֻמתָּ ד ׁשְ ּיָ

ִצְנעָ  ּנּו ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ ְבָעה, ּוִבְלַבד ׁשֶ יתֹו. ְוַאחֵ ְוחֹול ַוֲאִפלּו ּתֹוְך ׁשִ תֹוְך ּבֵ ַמִים ֲאָבל לֹא א ּבְ ס ּבְ ָכפּוהּו ֲאֵבָליו ֶזה ַאַחר ֶזה, ְמַכּבֵ תְּ ר ׁשֶ

ֶנֶתר ְוָאָהל.   ּבְ

ת ֲאִביֶהם.   ב.  ּמֵ ים ׁשֶ ְגֵדי ְקַטּנִ ס ּבִ ר ְלַכּבֵ   ֻמתָּ

ים ְצבּוִעים  ג.  ִלים ֲחָדׁשִ ְבָעה ּכֵ ׁש.  ,ָאסּור ִלְלּבֹׁש ּתֹוְך ׁשִ ְכּבֵ ַחת ַהּמַ ִנים יֹוְצִאים ִמתַּ ָגִדים)ִויׁשָ ִלי ַלֲעצֹר ּבֹו ַהּבְ ֵיׁש  הגה: .(פי' ּכְ

ְגֵדי ׁשַ  ָאסּור ִלְלּבֹׁש ּבִ ָגִדים ֲחָד אֹוְמִרים ּדְ ר ֲאִפּלּו ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו, ְוֵכן ַלֲעׂשֹות ּבְ ְך ֻמתָּ בּועֹות ָהִראׁשֹוִנים, ֲאָבל ַאַחר ּכָ ת ּתֹוְך ד' ׁשָ יםּבָ ל ּבֹו  ׁשִ (ּכָ

ם מֹוֲהַר''ם),  ׁשֵ ל י''ב חֶֹדׁש ֲאָבל ּבְ   .ָנֲהגּו ִאּסּור ּכָ

ְבָעה  ד.  יַח, בֵּ  ָאסּור ּתֹוְך ׁשִ ס ּוְלַהּנִ יַ ְלַכּבֵ ִקּבֶֹלת ּבְ סּותֹו ּבְ ין ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים. ְוִאם ָהְיָתה ּכְ ס ין ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו ּבֵ ד ֲאֵחִרים, ְמַכּבֵ

ִקּבֶֹלת. אֹותֹו כְּ  ַיד ֲאֵחִרים, ּבְ ּבְ ָתלּוׁש ׁשֶ ָאר ְמַלאְכּתֹו ּבְ מֹו ׁשְ   ַדְרּכֹו ּכְ

ים יֹום ָאסּור ִלְלּבֹׁש   ה.  לֹׁשִ ל ׁשְ יַע (ּכָ יו אֹו ְלַהּצִ ְחתָּ נּו ְירּוָחם) )תַּ ם ַרּבֵ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ֵהא ָלָבן ְוָחָדׁש, ַוֲאִפלּו הּוא  (ּבֵ ּיְ ֶגד ְמגָֹהץ, ְוהּוא ׁשֶ ּבֶ

לֹׁשִ  ִגיַע ָהֶרֶגל ַאַחר ׁשְ ּיַ ן. ְוַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו, ָאסּור ַעד ׁשֶ תָּ ׁשְ ל ּפִ   ים ְוִיְגֲערּו ּבֹו ֲחֵבָריו.ׁשֶ

ֶנֶתר ּובִֹרית. ִגהּוץ ֵיׁש אוֹ   ו.  ַמִים ְוֵאֶפר אֹו ּבְ ּבּוס ּבְ ַהְינּו ּכִ ְלׁשֹון ֲעָרב, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ   ְמִרים צק''ל ּבִ

ים יֹום ְלִגהּוץ, ֶאָלא ִלְלּבֹׁש   ז.  לֹׁשִ ין ַלֲאֵחִרים; ְולֹא ָאְמרּו ׁשְ ין ְלַעְצמֹו ּבֵ ר ְלַגֵהץ, ּבֵ ְבָעה ֻמתָּ   . ַאַחר ׁשִ

אוֹ   ח.  ָלֶהם. ֵיׁש ִמי ׁשֶ ִכּבּוס ׁשֶ ָלנּו ּכְ ֲהֵרי ָאְמרּו ִגהּוץ ׁשֶ א ִאסּור ִגהּוץ, ׁשֶ ָנא ֵליּכָ ָהִאיּדָ   ֵמר ּדְ

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                         
(הל' . רמב"ם דם, שער האבל, עניין האבלות, עמ' קצא)(תורת הא. רמב"ן (סי' נג). רא"ש (יד ב ברי"ף)יו"ד שפט,ג. מקורות: רי"ף   . 40

 .אבל ה,ג; ו,ד)

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ג| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  דיני אונן

אין  .41אוכל בבית אחר, (שעדיין לא נקבר מתו, והוא נקרא אונן) מי שמתו מוטל לפניו: )(מסכת שמחות י,ג תניא (כ"ג ב')

 ,אין לו דבר לעשות מחיצה .עושה לו מחיצה עשרה טפחים ,ברואין לו בית ח .אוכל בבית חברו ,לו בית אחר

  .מחזיר פניו ואוכל

, ואינו אוכל בשר, ואינו השמאלי ובמיטה) צדו(כדרך המסובים בחשיבות על ואינו מיסב ואוכל :) הברייתא(המשך 

שיברכו עליו  (אין צריךליו . ואין מברכין ע)ברכת המזוןלברך  (אין צריך, ואינו מזמן (המוציא)שותה יין, ואינו מברך 

. ופטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן (אינו מצטרף עם שלושה לזימון), ואין מזמנין עליו אחרים בברכת הלחם)

  .התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה

וחייב  .ומברכין ומזמנין עליו ,ומברך ומזמן ,ואוכל בשר ושותה יין ,מיסב ואוכל ,ובשבת )הברייתא:(המשך 

נתחייב  ,(בשבת) מתוך שנתחייב באלו :רבן גמליאל אומר. ובכל מצות האמורות בתורה ,בקריאת שמע ובתפלה

  .בכולן

   42.תשמיש המטה איכא בינייהו :יוחנן ביאמר ר

  שיטות הראשונים 

לל שהוא בכצ"ב, שכתב  הרמב"ם מת מן התורה. ובדעתת קבורת , שמצובה"ג, רמב"ן, וספר החינוך: דעת מצות קבורה

ּיֹום ַההּוא"(כמצות עשה  מנאה מצוות דרבנן. אמנם ֶרּנּו ּבַ ְקּבְ י ָקבֹור תִּ    43.)"ּכִ

לפי שהוא טרוד במחשבת קבורתו, והויא דומיא דחתן דפטור משום טירדא ביאר  רש"י :טעם פטור אונן ממצוות

ונימוקי  ,ריטב"א 44,רא"ה ,ב"ארששהוא מטעם עוסק במצוה פטור מן המצוה. וכן דעת  ברבינו יונה. וכן מבואר דמצוה

   45.למדו זאת מדרשה ובירושלמי יוסף.

                                                
 שנראה כלועג לרש. רש"י (ברכות י"ז ב').  . 41
 הא דאמר נתחייב בכולן סבר מותר בתשמיש המיטה. ותנא קמא סבר אסור בתשמיש המיטה. מפרש.  . 42
שהקבורה מצוה. אמנם כתב עוד בהלכות אבל  (יב,א)לכות אבל , ובה(טו,ח)וכן פסק בהלכות סנהדרין . דברים, פר' כי תצא, כא,כג  . 43

: מצות עשה של דבריהם לבקר חולים וכו' ולהוציא המת ולהתעסק בכל צרכי הקבורה לשאת על הכתף ולילך לפניו (יד,א)

. קו"ף, כלל ל"ט)(מערכת הולספוד ולחפור ולקבור וכו' ואלו הן גמ"ח שבגופו יעויי"ש. והאחרונים האריכו בזה. וראה שדי חמד 

ספר . (השגות על ספר המצוות, סוף שורש ראשון, ד"ה והתשובה הרביעית)רמב"ן  .(בהקדמתו, במניין מצוות עשה)בה"ג מקורות: 

  .); ומצות עשה רלאשורש ראשוןספר המצוות, (. רמב"ם (מצוה תקלז)החינוך 
(כדאיתא, מו"ק כ"ז לם לא מחייב באבילות עד שיסתם הגולל זה לשון הרא"ה: טעמא דפטורא, לאו משום אבלות, דהא איהו לעו  . 44

אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין שנאמר בהן פאר. ופטורא נמי לא  (לעיל י"א א'). ותו, דהא קיימא לן א')

סק במצוה, שעוסק . אלא משום עו(י"א א')משום צערא, דמשום צערא דרשות דלאו מצוה לא מיפטר, כדאיתא לעיל בגמרא 

בקבורתו של מתו. ולאו דוקא בשעוסק, אלא אפילו יושב ובטל פטור, דזהו כבודו של מת שלא יסיח דעתו ממנו לעניינים אחרים 

 . וכו'. (כמו טעם אחד המובא בירושלמי, ראה להלן בהרחבה)כל זמן שלא נקבר 
בירושלמי מפרש טעמא אמר רבי בון: כתיב "למען תזכור" כו' עד "כל : (ברכות י"ז ב', ד"ה פטור)והובאו דברי הירושלמי בתוספות   . 45

ימי חייך", ימים שאתה עוסק בחיים, ולא ימים שאתה עוסק במתים. ובדברי הרמב"ם צ"ב, שכתב הטעם מפני שאין דעתו פנויה 

  לקרות וכו'. ואולי כוונתו לפטור של עוסק במצוה.

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ג| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

, רא"שהודעת  46.שכל מי שחייב להתעסק בקבורה, פטור מק"ש ואסור בבשר ויין רבינו תםדעת  :מתו מוטל לפניוגדר 

   47.השו"עשכל מי שחייב באבלות, אפילו אינו חייב להתעסק בקבורה, פטור מק"ש ואסור בבשר ויין. וכן פסק 

ולפי שחייב בקבורתו , דיינינן ליה כמי שמתו מוטל לפניו ,אם המקום קרוב, כשנושאין המת מעיר לעיר, רבינו יונהכתב 

כגון מהלך  ,לעיר אחרת רחוקהאבל כשנושאין אותו . שטרודים הן בענין קבורתו והספדו ,אסור לאכול בשר ולשתות יין

   48.הרמ"או. וכן פסק מותר עד שיביאו אותו לעיר קבורת ,שני ימים

וציאו אותו לבית הקברות כשירצו, , שאם נמסר לכתפים, על מנת שיהירושלמיעל פי  הראשוניםכתבו : נמסר לכתפים

  49.השו"עאינו מוטל יותר על האבל, ואוכל בשר ושותה יין, אע"פ שהמת בבית. וכן פסק 

. ויש שלא גרסו מכל מצוות האמורות בתורהאף פטור , מבואר ש(ברכות י"ז ב') המשנהבגירסת  :מאלו מצוות פטור האונן

וסוברים שרק באלו פטורים, מפני שצריכים כוונה יתירה.  תפילין,מקריאת שמע ומן התפלה ומן הכן במשנה, אלא רק 

  .50השו"ע, מבואר כסברא ראשונה. וכן פסק ושאר ראשונים ,ברמב"ם, תלמידי רבינו יונה, רא"ה, ריטב"אאבל 

לקבורה, לא חל על מי שמת בתפיסה, ולא ניתן , דרבינו יונה ורא"ש. וכתבו 51כל זמן שמוטל עליו לקברו :זמן הפטור

  .52השו"עוכן פסק  כיון שלא נתייאשו מלקברו., יהםגם אבילות לא חל עלהקרובים אנינות. ו

  

  

                                                                                                                                                                         

(ברכות י"ז ב', ד"ה מי . רא"ה (שו"ת ח"ג סי' ש). רשב"א (ברכות, י ב ברי"ף, ד"ה פטור)ה . רבינו יונ(הל' ק"ש ד,ג)רמב"ם  –מקורות   

 .(מועד קטן, טו א ברי"ף, ד"ה ובשבת). נימוקי יוסף (ברכות י"ז ב', ד"ה מי). ריטב"א שמתו)
קבורה. ואמר לנו טעם,  כתב ר"י כשנפטרה אמו, הודיעו לר"ת אחיה שהיה דר במקום רחוק משם, ואכל בשר ושתה יין קודם  . 46

מאחר שיש לה בעל שהיה מתעסק בקבורתה אינו אסור בבשר ויין, כיון שאינה מוטלת עליו, כדברי הירושלמי. ואיני יודע אם היה 

  רבינו מיקל בכך אם היה בעיר עמה. וכתב הב"י דמדברי הרשב"א נראה, שאפילו המת עמו בעיר, אם יש מי שיתעסק, פטור. 
והב"ח כתב דנקטינן כרבינו תם, דמעשה דר"ת רב היא. ושרי ליה מאריה להרא"ש שכתב על ר"ת המאיר לכל ישראל  או"ח עא,א.  . 47

באור תורתו לומר עליו 'וסברא חלושה וקלושה היא', אלא סברא אמתית היא, ודלא כמו שפסק בשו"ע. ודווקא כמעשה דרבינו 

. (ברכות, הו"ד בראשונים)ירושלמי (מו"ק פ"ג, ה"ה). ר"ת  :מקורותתם, שהיה בעיר אחרת ובעלה עמה בעיר, אי נמי איפכא. 

. ר"י (הו"ד בתוספות ורא"ש). רשב"א (שו"ת ח"ג, (ברכות, פ"ג, סי' ג; מו"ק ג,נה)רא"ש . (ברכות י"ז ב', ד"ה ואינו)תוספות ורשב"א 

  . (ק"ש ד,ג)רמב"ם  ור' סי' ש).
  י שמתו, יא א ברי"ף, ד"ה כל זמן).יו"ד שמא,ג. מקורות: רבינו יונה (ברכות, פרק מ  . 48
דשים אינו בטל כל היום ושלק פ"עא ,נהגו העם לבטל האנינות ,אפילו נקבר ביום המיתה ,משנקבר המת, כתב סמ"גיו"ד שמא,ג.   . 49

  . )אבלותכות הל, עשין, עשה דרבנן ב(ג "סמ .עמ' ע)ל לפניו, ו מוטוש, ענין מי שמתשער המיחרמב"ן ( :קורותמ). ' ב'(זבחים ק
שפטור מכל הברכות, אפילו ברכות הנהנין. ולעניין השלמת התפילה, כתב, שאם היה  (עא,א, ס"ק ד)יו"ד שמא,א. וכתב המשנ"ב   . 50

מתו מוטל לפניו מעת התחלת חיוב התפלה עד השלמת זמנה, אינו צריך להשלימה. אבל אם מת לאחר שכבר התחיל החיוב עליו, 

דפטור דוקא ממצוות עשה; אבל במצוות לא תעשה חייב, ואפילו בדבר שהוא  (עא, ד"ה מי)שלומין. עוד כתב בביה"ל חייב בת

  מדרבנן בעלמא. 

. (ברכות י ב ברי"ף, ד"ה ועל כן, עיי"ש באריכות). תר"י (ברכות י"ז ב', ד"ה מי שמתו). רא"ה וריטב"א (הל' אבל ד,ו)מקורות: רמב"ם   

 .ב', ד"ה והמשנה הראשונה וכו' אמר המאירי מי וכו')(ברכות י"ז מאירי 
ן להשליך עפר על המת יקרא ויתפלל, וכן עשה מהרי"ל'. עוד כתב מג"א, : 'ומיד כשמתחילי(עא,א, ס"ק א)כתב המגן אברהם   . 51

שאם נמשכה האנינות עד לאחר ארבע שעות, לא יאמר ברכות השחר, כיון שבשעת עיקר חיובו שהוא בבוקר, היה פטור. והמשנ"ב 

עבד ואשה, שיוכל לברך אף כתב שיש חולקים עליו, וספק ברכות להקל, זולת ברכת התורה וברכות שלא עשני גוי,  (ס"ק ד)

 להמגן אברהם. 
 .(ברכות פ"ג, סי' ג). רא"ש (ברכות יא א ברי"ף, ד"ה כל זמן)רבינו יונה  :יו"ד שמא,ד. מקורות  . 52



 

 

  

  

  

  

 53נוהג בקצת דברי אבלות, אסור ברחיצה וסיכה, שהאונן הרמב"ןכתב : דברים שאבל אסור בהם, האם אונן אסור בהם

אינו צריך לחלוץ מנעל וסנדל, ואינו . אבל בשמחה ותספורת, ואסור לישב אפילו על מיטה כפויה, אלא על גבי קרקע

ולגבי  55, שאונן מותר בדברים שאבל אסור בהם.הרמב"ם ורי"ץ גיאתודעת  54מעטף הראש, ואינו חייב בכפיית מיטותיו.

ציין שאונן מותר בשלושה דברים. ושאסור לישב על  והשו"ע 56.אשוניםהרעליו  והתיר, וחלק רי"ץ גיאתתשמיש המיטה, 

  58.ן"כרמב, כתב בשם יש אומרים, שאסור בשאר דברים והרמ"א 57ויה.מיטה אפילו כפ

: ת"ק סבר דאסור בתשמיש המיטה. ורבן גמליאל סבר חייב נמי בתשמיש המיטה. דעת תשמיש המיטה איכא בינייהו

פסק  60רבינו יונה. והשו"עוכן פסק  פוסק כרבן גמליאל. (הלכה ה) ובירושלמי. 59שהלכה כתנא קמא ,רי"ף, רמב"ם, ורא"ש

   ה.כשלושת עמודי ההורא

  שולחן ערוך

ח, הלכות קריאת שמע, סימן עא)   (או"

ל ָעָליו  א.  ב ְלִהְתַאּבֵ הּוא ַחּיָ ת לֹו ֵמת ׁשֶ ּמֵ ל ָעָליוִמי ׁשֶ ַמעְלָקבְ  , ֲאִפּלּו ֵאינֹו ֻמּטָ ִריַאת ׁשְ טּור ִמּקְ ה. ַוֲאִפּלּו ִאם ּוִמתְּ  רֹו, ּפָ ִפּלָ

אי. ְוִא ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְוִלְקרֹות, ֵאינֹו ַר  רֹוֶצה ַ לׁשּ ּדֵ תַּ ׁשְ ּיִ ָצְרֵכי ְקבּוָרה, ְוָרָצה ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו  ם ֵיׁש לֹו ִמי ׁשֶ ִבילֹו ּבְ ׁשְ ּבִ

ָידֹו  ָעה סי'(ְוִלְקרֹות, ֵאין מֹוִחין ּבְ יֹוֵרה ּדֵ ן ּבְ   .)שמ''א ְוַעּיֵ
  

  

  

  

                                                
קל וחומר מאכילת בשר ושתיית יין. ואכילה כל צרכו נמי אסרו עליו (כמבואר בירושלמי. והביאו הב"י, וכתב שהפוסקים   . 53

 טוהו, משום דלא אידכר בברייתא דתלמודא דידן, משמע דלא קיי"ל הכי).השמי
בחליצת סנדל  ואם באת להחמיר עליוומוטל עליו לקברו ולילך עמו מעיר לעיר,  ,מפני שהוא טרוד בעסקי המת ,באלו הקילו עליו  . 54

מלאכה אינו בדין לאסור עליו מלאכת , לפיכך לא החמירו עליו באלו. וכן באף עסקי המת נפסדין בכך ,ומנעל ועטיפת הראש

בים המתעסקים עמו והנושאין קבורתו של מת, והלא אפילו לאחר קבורה מגלה את ראשו לכבוד הרבים, כל שכן לכבוד המת והר

, )שראטית הכחליצת סנדל וע(עשה ם ווק, האונן אסור. מחהשהוא בשב ואל תעשה, ו הואל דבר שורצה לומר, כ . רמב"ן.במשאו

  .)ק יח"ס(א "ביאור הגר האונן מותר.
ל ְזַמןזה לשון הרמב"ם: "  . 55 ֵתם ַהּגֹוֵלל. ֲאָבל ּכָ סָּ ּיִ ֶ ֵאֶבל? ִמׁשּ ב ָאָדם ּבָ ָבִרים  ֵמֵאָמַתי ִיְתַחּיֵ ָדָבר ִמן ַהּדְ ת, ֵאינֹו ָאסּור ּבְ ר ַהּמֵ ּלֹא ִנְקּבַ ׁשֶ

ֵבר. ּקָ ּיִ ֶלד קֶֹדם ׁשֶ ת ַהּיֶ ּמֵ ׁשֶ ֶלְך ְוָסְך ּכְ ִוד ַהּמֶ ֵני ַטַעם ֶזה ָרַחץ ּדָ ֶהן. ּוִמּפְ ָהָאֵבל ָאסּור ּבָ  "ׁשֶ
נא ולית דיינא דאסור. ותמה על עצמך, בבשר ויין אסרוהו, דודאי דברי שגגה הם, דפלוגתא דתנאי בשבת, אבל בחול, לית די  . 56

 ולעשות כל צרכו, מפני אנינותו כדי שיפקח על עסקי המת, קל וחומר לתשמיש המיטה, שאפילו קל שבקלים אינו עושה כן!
) דמדפרט הני, שמע מינה אינך, אסורים. גק כ"ש ס"פתד ב"; הוסי' שכדד, "ב, יו"ח: דעת החת"ס (בדעת השו"ע נחלקו האחרונים  . 57

ערוך השולחן ודעת . )נגא עמ' ק"חמ"א ויש אומרים, משום שאינו מפורש בב"י ושו"ע. וכן הכריע ב'חזון עובדיה' (ומה שכתב הר

 . )סכת שמחותהחמיר, כמבואר במ, שבה על מיטה כפויהץ מישיחו( ם"ריע כרמבע הכ"השוש )ח' כסעי(
יו"ד שמא,ה. מקורות: רמב"ן (תוה"א, שער הסוף, ענין מי שמתו מוטל לפניו, עמ' עד; שער האבל, ענין האבלות, עמ' ריב). רמב"ם   . 58

  . (הו"ד בטור). רבינו פרץ (מו"ק כ"ג ב', ד"ה ואינו)תוספות  .)סי' תתצח(מרדכי (הל' אבל א,ב). 
באבל, דאכתי לא חל עליה אבילות. והרי"ף סבירא ליה  ואע"ג דבירושלמי פסק כרבן גמליאל, לא שייך כאן הלכה כדברי המיקל  . 59

  דאם איתא דגמרא דידן סברה הלכה כרבן גמליאל, הוה פסיק כוותיה. רא"ש.
(ברכות, ריש פרק מי שמתו, יא א ברי"ף, . רבינו יונה (סי' נז). רא"ש (הל' אבל ד,ו). רמב"ם (טו א בדפיו)יו"ד שמא,ה. מקורות: רי"ף   . 60
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ב ְלהִ   א.  הּוא ַחּיָ ת לֹו ֵמת ׁשֶ ּמֵ ֵבית ֲחֵברֹו. ֵאין ִמי ׁשֶ ִית ַאֵחר, אֹוֵכל ּבְ ַבִית ַאֵחר. ֵאין לֹו ּבַ ל ָעָליו, קֶֹדם ְקבּוָרה אֹוֵכל ּבְ ְתַאּבֵ

ִעְניָ  ַקע ׁשּוֵלי ַהָסִדין ּבְ ל ָסִדין ָסֵגי, ִאם ּתָ ה ׁשֶ ה ְואֹוֵכל; ַוֲאִפּלּו ְמִחּצָ ה לֹו ְמִחּצָ ִית ַלֲחֵברֹו, עֹוׂשֶ רּבַ ל ּבָ ֵאינֹו ִנּטָ ּוַח. ן ׁשֶ

ָניו ְואֹוֵכל ה, ַמֲחִזיר ּפָ ָבר ַלֲעׂשֹות ְמִחּצָ   .ְוִאם ֵאין לֹו ּדָ

ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֶתה יַ  ׂשָ ִעיר ַאֶחֶרת, ֵאינֹו ֵמֵסב ְואֹוֵכל, ְוֵאינֹו אֹוֵכל ּבָ ְך, ַוֲאִפּלּו הּוא ּבְ ְך ּוֵבין ּכָ ת ּוֵבין ּכָ ְרּכַ ִין, ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך ּבִ

ְר  ָבְרִכים, לֹא ַיֲענֶ ַהּמֹוִציא ְולֹא ּבִ ּמְ ִנין ָעָליו, ֲאִפּלּו ִאם אֹוֵכל ִעם ֲאֵחִרים ׁשֶ זֹון, ְוֵאין ְמָבְרִכים ָעָליו ְולֹא ְמַזּמְ ת ַהּמָ ה ּכַ

ת, כְּ  ָצְרֵכי ַהּמֵ ּתֹוָרה, ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעסֹק ּבְ ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ ׁש לֹו ֲאֵחִרים גוֹ ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן. ּוָפטּור ִמּכָ ּיֵ ן ׁשֶ

ֲאִפּלּו ִאם ִיְרֶצה ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְלָבֵרְך אֹו ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר  ִבילֹו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ׁשְ עֹוְסִקים ּבִ אי ׁשֶ ַ ָבְרִכין, ֵאינֹו ַרׁשּ ַהּמְ
ן בא''ח סי' ע''א(    .)ְוַעּיֵ

ר ְוׁשֹוֶת  ׂשָ ת ְויֹום טֹוב, אֹוֵכל ּבָ ּבָ תֹו) )ִאם ִיְרֶצה(ה ַיִין, ּוְבׁשַ ּמֵ נּו יֹוָנה פ' ִמי ׁשֶ ִמיׁש . (ַרּבֵ ׁשְ ְצֹות, חּוץ ִמתַּ ָכל ַהּמִ ב ּבְ ּוְמָבֵרְך, ְוַחּיָ

ָאסּור ּבֹו.  ה ׁשֶ ּטָ ָאסּור ְלִהְתּפַ (ַהּמִ חֹל ֵאין ּבֹו ִאּסּור, ַרק ֵמַאַחר ׁשֶ ת, ְוַאף ּבְ ּבָ ׁשַ ֶנֶסת ּבְ ר ֵליֵלְך ְלֵבית ַהּכְ םּוֻמתָּ ה ׁשָ ֲעׂשֶ ל, ַמה ּיַ ל ּבֹו)  )ּלֵ ְוִאם (ּכָ

ּמַ  ָעה ׁשֶ ָ ן ִמׁשּ ֻכּלָ ת, ָחל ָעָליו ֲאִנינּות ֵליָאֵסר ּבְ ָצְרֵכי ַהּמֵ ֵדי ַלֲעסֹק ּבְ חּום ּכְ יְך ַעל ַהתְּ יְך ָצִריְך ְלַהְחׁשִ ֵדי ְלַהְחׁשִ ְתִחיל ָלֶלֶכת ּכְ

יֹום טֹוב ִר  חּום. ְוִאם רֹוֶצה ְלָקְברֹו ּבְ ַעְצמֹו ָיכֹול ַעל ַהתְּ הּוא ּבְ ִני, ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ ן ּבְ ּכֵ ן. ְוָכל ׁשֶ ֻכּלָ אׁשֹון ַעל ְיֵדי ֲעָמִמין, ָאסּור ּבְ

יֵני ֲאִנינּות.  ל ּדִ ָחלּו ָעָליו ּכָ ּטָ (ְלָקְברֹו, ׁשֶ ּמֻ ל ְזַמן ׁשֶ ר ְוַיִין ּכָ ׂשָ ַתְלִמיד ַעל ַרּבֹו ֻמְבָהק ָאסּור ֶלֱאכֹל ּבָ הֹות  )ל ִלְפֵניֶהםֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ (ַהּגָ

ִרי פ' א''מ)   .ֲאׁשֵ

ּבֶֹקר קֶֹדם ְקבּוָרה, ּוְלַאחַ   ב.  ל, ְולֹא ּבַ ּלֵ ָלה, ְולֹא ִיְתּפַ לֹא ַהְבּדָ ת ּבְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת לֹו ֵמת, יֹאַכל ּבְ ּמֵ ת ִמי ׁשֶ ִפּלַ ל תְּ ּלֵ ר ְקבּוָרה ִיְתּפַ

ִפלַּ  ּה. ֲאָבל תְּ ֲחִרית, ִאם לֹא ָעַבר ְזַמּנָ ל ַעְרִבית ׁשַ ּלֵ ַכח ְולֹא ִהְתּפַ ִמי ְלׁשָ ּה. ְולֹא ּדָ ָבר ָעַבר ְזַמּנָ ּכְ ל, ׁשֶ ּלֵ ת ָהֶעֶרב לֹא ִיְתּפַ

לֵּ  ְתּפַ ּמִ יָוןׁשֶ ִים, ּכֵ תַּ ֲחִרית ׁשְ ב ְלִהְתּפַ  ל ׁשַ ְיָלה לֹא ָהָיה ַחּיָ ּלַ ּבַ ָלה,ׁשֶ ל. ּוְלִעְנַין ַהַהְבּדָ ֵבר ַהּמֵ  ּלֵ ּקָ ּיִ יל ַאַחר ׁשֶ (מהר''מ ת ַיְבּדִ

ַכי והג''מ)  . ּוָמְרּדְ

בּוָרה  ג.  ָצְרֵכי ַהּקְ רֹוִבים ּבְ ְתַעְסקּו ַהּקְ ּנִ ת, ּוְלַאַחר ׁשֶ ִפים ְמֻיָחִדים ְלהֹוִציא ַהּמֵ תָּ ּכַ ּנֹוֲהִגים ׁשֶ ִיְמְסרּוהּו ָלֶהם ְוֵהם  ָמקֹום ׁשֶ

בָ  רֹוִבים ּבְ ִרים ַהּקְ ָסרּוהּו ָלֶהם, ֻמתָּ ּמְ ֶ רּוהּו, ִמׁשּ ר ִיְקּבְ ל ֲעֵליֶהם.  ְוַיִין, ֲאִפּלּו קֶֹדםׂשָ ּוב ֵאינֹו ֻמּטָ ׁשּ ִית, ׁשֶ הֹוִציאּוהּו ֵמַהּבַ  הגה:ׁשֶ

ל ְלָפָניו ִאּלּו ֻמּטָ ת ֵמִעיר ְלִעיר, ִאם ָמקֹום ָקרֹוב הּוא ָהֵוי ּכְ ִאין ַהּמֵ ּנֹוׂשְ ִני ָיִמים .ָמקֹום ׁשֶ גֹון ַמֲהַלְך ׁשֵ ר ַעד ֲאָבל ִאם הּוא ָמקֹום ָרחֹוק, ּכְ , ֻמתָּ

תֹו) ּמֵ נּו יֹוָנה פ' ִמי ׁשֶ בֹואּו ְלִעיר ְקבּוָרתֹו (ַרּבֵ ּיָ   .ׁשֶ

ּטָ   ה.  ת ַהּמִ ֲעִטיַפת ָהרֹאׁש ּוְכִפּיַ ב ּבַ ל, ְוֵאינֹו ַחּיָ ת, ֵאינֹו חֹוֵלץ ִמְנָעל ְוַסְנּדָ ר ַהּמֵ ּלֹא ִנְקּבַ ל ְזַמן ׁשֶ ן ּכָ ב אֹו ִליׁשַ ה, ֲאָבל ָאסּור ֵליׁשֵ

י ּבֵ פּוָיה.  ַעל ּגַ ה, ֲאִפּלּו ּכְ ְכֻתבּ  הגה:ִמּטָ ַכי פ''ק ּדִ ם ַהּתֹוָספֹות ּוְבָמְרּדְ ''ן ּוְבׁשֵ ם ָהַרְמּבַ ׁשֵ ה (טּור ּבְ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ ָאסּור ּבְ ן ׁשֶ ּכֵ ם ְוָכל ׁשֶ ׁשֵ ֹות ּבְ

לֹום .י''א) ֵאַלת ׁשָ ְמָחה ּוׁשְ ְרִחיָצה ְוִסיָכה ְוׂשִ ָאסּור ּבִ הֹות ַמְימֹוִני  ,ְוִתְסּפֶֹרת ּוִבְמָלאָכה (טּור) ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ יתֹו. (ַהּגָ ַתח ּבֵ ר ָלֵצאת ִמּפֶ ֲאָבל ֻמתָּ

ם סמ''ק ׁשֵ   .)פ''ד ּבְ

  


