
 

 

  

  

  

  תשמיש המיטה באבלות

ומעשה באחד ששימש  .טתו בימי אבלויל אסור לשמש מבֵ ָא  1:באבל רבתי תנא :אמר רפרם בר פפא (כ"ד א')

  .(גופו, או איברו) ם את גוייתוושמטו חזירי ,טתו בימי אבלוימ

  שיטות הראשונים

אבל ראוי שלא  2,טהיך להרחקה אחרת אלא של תשמיש המאבל אינו צריש ראב"ד : דעתבאבלותמאשתו הרחקות 

הביא דבריהם,  ורבינו ירוחם 4.טה אחת הוא בבגדו והיא בבגדהים במדמותרי י ורמב"ן,ר"דעת ו 3תישן עמו במיטה אחת.

  6.כרבינו ירוחםפסק . והרמ"א כראב"דפסק  והשו"ע 5מיר, שאין להתיר שום קורבה.וסיים שראוי להח

  שולחן ערוך

( "ד, הלכות אבילות, סימן שפג ו י )  

ה  א.  ּטָ ַעת ַהּמִ ְמִזיַגת ַהּכֹוס ְוַהּצָ ר, ֲאִפלּו ּבִ ַבר ֻקְרָבה ֻמתָּ ָאר ּדְ ׁשְ ה, ֲאָבל ּבִ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ ָניו ָיָדיו  ְוַהְרָחַצת ָאֵבל ָאסּור ּבְ ּפָ

יָדּה.  ֲאֵבלּות ּדִ ין ּבַ יֵדּה ּבֵ ֲאֵבלּות ּדִ ין ּבַ ּוק ֵיׁש ְלַהְחִמיר(ְוַרְגָליו, ּבֵ נּו ְירּוָחם) )ֲאָבל ִחּבּוק ְוִנׁשּ ְקָעָרה.  .(ַרּבֵ ֶרת ֶלֱאכֹל ִעּמֹו ּבִ ּוֻמתֶּ

ן ִעּמֹו הּוא ֶרת ִליׁשַ ּה; ּוִמיהוּ  ּוֻמתֶּ ִבְגּדָ ִבְגּדֹו ְוִהיא ּבְ ן  ּבְ ּלֹא ִייׁשַ ּום ֵלְך ֵלְך ַאְמִריָנן ְנִזיָרא ֵיׁש ְלַהְחִמיר ׁשֶ ּה)ִמׁשּ ה  (ִעּמָ ִמּטָ ּבְ

ָלל.    ּכְ

  המשך דיני אבלות

   אבלות בשבת

   .או אין אבילות בשבת ,יש אבילות בשבת :יוחנן משמואל ביבעא מיניה ר ד א')(כ"

  . אין אבילות בשבת :אמר ליה

  . רשות ר"תנ .פח"ז חובה :אמר שמואל

                                                
שיש שתי מסכתות העוסקות בהלכות אבלות, אחת גדולה ואחת קטנה (ערך אבל ב) אינו במסכת שמחות שלפנינו. וביאר בערוך   . 1

  .(ואבל רבתי היא הגדולה)
  ת לאכול עמו ואפילו בקערה אחת.שהרי אמרנו ומוזגת לו הכוס ומצעת לו המטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו, וכל שכן שמותר  . 2
משמע שמותר לישן עמה במטה, והדעת מכרעת שעל ידי דבר חוצץ קאמר. ומיהו משום לך לך  (ד' א')"ומשמעות דכתובות בפ"ק   . 3

  אמרינן לנזירא כו' מיבעי ליה לארחוקי שלא תישן עמו במטה כלל". לשון ראב"ד כמובא ברא"ש.
לו הוא בבגדו והיא יה מוזגת לו הכוס ואינה מצעת לו המטה ואינה מרחצת לו פניו ידיו ורגליו, ואדהא אשתו נדה לדברי הכל אינ  . 4

אלמא מזיגת הכוס וכו' הוי יותר הרגל דבר מהוא בבגדו והיא בבגדה , (דף יג א)בבגדה איכא מאן דאמר דשרי בפ"ק דשבת 

   . א הוא בבגדו והיא בבגדה במטה אחתוכו' כל שכן דשרי במטה אחת, משום דאיכא שינוי, וא"כ גבי אבילות דשריא מזיגת הכוס
  זולת מזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו, מדלא התיר יותר בגמרא בהדיא.  . 5
 רמב"ן (תורת .(תולדות אדם וחוה, נתיב כח, ח"ב). רבינו ירוחם (סי' לז). רא"ש (הו"ד ברא"ש)יו"ד שפג,א. מקורות: ראב"ד ור"י   . 6

  האדם, שער האבל, ענין האבלות, עמ' קעח). 

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



 

 

  

  

  

  

 חובה ,(שכפה מחמת אבלות) טהיקיפת המז ,זרת קרע לאחוריוח ,)שמסיר עטיפת האבלות מעליו בשבת( ריעת הראשפ

   .רשות ,ם בחמין ערביתיים ורגלייחיצת ידר ,טהישמיש המת ,עילת הסנדלנ 7.(בשבת)

  .אף פריעת הראש רשות :ורב אמר

ואינו נראה כנוהג ( או כולי עלמא עבידי דסיימי מסאנייהודל ,מאי שנא נעילת הסנדל דרשות ,ושמואל )ומקשה(

  .פריעת הראש נמי לאו כולי עלמא עבידי דמגלו רישייהו ,)אבלות בשבת

וכל עטיפה שאינה כעטיפת  .אינו קרע ,כל קרע שאינו בשעת חימום :שמואל דאמר ,שמואל לטעמיה )ומתרץ(

   8.אינה עטיפה ,ישמעאלים

  .(גומות שבלחי למטה מפיו) עד גובי דדיקנא אלים)(עטיפת ישמעב נחמן מחוי ר

מנעליו  ,אבל יש לו מנעלים ברגליו .אלא שאין לו מנעלים ברגליו 9,לא שנו :יוחנן מר רבייעקב א מר רביא

  .(שאינו אבל) מוכיחין עליו

יתיה. אמר , ואזיל ואתי בב(בשבת משום עטיפה, שנהג אבלות)אביי אשכחיה לרב יוסף דפריס ליה סודרא ארישיה 

  ן אבילות בשבת?! ליה: לאו סבר לה מר אי

  יוחנן: דברים שבצנעא נוהג. אמר ליה: הכי אמר רבי

  שיטות הראשונים

דהא כפיית המיטה לאו פרהסיא הוא  ראשוניםאמרינן דזקיפת המיטה חובה בשבת. והקשו  :הגדרת אבלות בפרהסיא

, כל ריטב"אשם לעיני הכל, ורואין אותן כפויות. עוד תירץ  , דדרך המיטות להיותראב"ד וריטב"אכולי האי. ותירצו 

  10שהוא ניכר שאינו אלא משום אבל, חשוב הוא פרהסיא, אם הוא נראה קצת.

  וחליצת  11, דחייב לנהוג בהן אבלות,ריטב"אלמסקנה, אמר רבי יוחנן דברים שבצנעא נוהג. ופירש : בשבת נעילת הסנדל

                                                
  וכתב ריטב"א הטעם בפח"ז חובה, מפני שהוא דברים שבפרהסיא. וראה להלן שיטות הראשונים.   . 7
הלכך, כיון דכל השבוע שהוא אבל מתעטף כישמעאל, אם אינו נוטלה בשבת, נראה נוהג אבלותו, כיון דכולי עלמא לא נהיגי   . 8

  ים בלבד. רש"י.בעטיפה זו אלא אבל
  פריעת הראש בשבת, דצריך לגלות חוטמו ושפמו וזקנו שהיה מכוסה בימי אבלו, להודיע כי אין אבילות בשבת. מפרש.  . 9

וכתב דהכי רהטא סוגיין דתליא מילתא בהכי, דפריך ולשמואל מאי שנא נעילת הסנדל דרשות דלאו כו"ע סיימי מסאני, כלומר   . 10

הדבר משום אבלות, פריעת ראש נמי לאו כו"ע עבידי דמגלו רישייהו, אלמא דפרהסיא תליא במאי  ואפילו הרואה אינו תולה

דעבידי אינשי דעלמא, והשתא ודאי פח"ז הוא מן הדברים שאין רגילות לנהוג בהן אלא מפני אבלות דוקא, ובפריעת הראש הוא 

 רכת המזון אם נחשב פרהסיא או לא.אמת דיין אמת' בבדפליגי רב ושמואל. עיי"ש. וראה עוד להלן, בסמוך, גבי אמירת 'אל 

  .(מו"ק, הל' אונן, סי' תתקו). מרדכי (הו"ד במרדכי). ראב"ד (כ"ד א', ד"ה הכי אמר שמואל)מקורות: ריטב"א 
ג, ופח"ז כשם שהוא חייב שלא לנהוג אבלות בדברים שבפרהסיא והכי משמע לישנא דנוהג. וכיון שכן, לרבי יוחנן נת"ר חובה לנהו  . 11

חובה שלא לנהוג, ואין כאן דבר של רשות. והקשה ריטב"א, דהא כיון דא"ר יוחנן לעיל לא שנו אלא שאין לו מנעלים ברגליו וכו' 

  מכלל דמנעלים רשות! עיי"ש תירוצו.

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



 

 

  

  

  

  

 13פסק שנחשב דברים שבגלוי, ולובש מנעליו בשבת. והרמב"ם 12.עילת הסנדל רשותמי, לרבי יוחנן נהסנדל חובה. אי נ

  16.השו"עוכן פסק  15.הרא"שוכן פסק  14דנראין דבריו. ריטב"אוכתב 

, לא שנו פריעת הראש חובה, אלא שאין לו מנעלים ברגליו. הרי"ףכתב  :מנעליו מוכיחין עליו ,יש לו מנעלים ברגליו

ובשם  17.הגאונים בשם ריטב"א. וכן כתב טהיוכן זקיפת המ ,ובר דחזרת קרע לעולם חובהנראה שהוא ס, ןרמב"וכתב 

וכן נראה  .בתוספותכן פסקו שו ,שהיא רשות אם יש לו מנעלים ברגליו ,דהוא הדין לחזרת קרע כתב, רבינו יצחק הזקן

  18.מרש"י

 19.שנהגו שואליןובמקום  ,המקום שהכל כמנהג, ירושלמיהבשם  רמב"ן, רא"ש, וריטב"אכתבו : שאילת שלום בשבת

  20בשמו. הרמב"ם, והוסיף דברי הראשונים כרובסתם  והשו"עכתב שבשבת נותן שלום לכל אדם.  והרמב"ם

בשבת בברכת המזון 'אל אמת דיין אמת', גם שאומרים  בה"גדעת : המזון בשבת בברכת 'אל אמת דיין אמת'אמירת 

, רמב"ןודעת  21, שאין אומרו בשבת, ואפילו ביחיד.רי"ץ גיאת, וריטב"א רב יהודאי גאון,דהוי דברים שבצינעא. דעת 

  22.השו"עוכן פסק  .דהוי פרהסיא ,אבל לא כשיש שם אחרים אוכלין , דצינעא הוא,אומרו או בשלושה אבלים דביחיד

                                                
לפניהם חשיב  לפי שאינו לא מדברים שבצינעא לגמרי, ולא מדברים שבפרהסיא לגמרי וכשהוא לפני העם הוי פרהסיא וכשאינו  . 12

ליה צינעא, והוו להו ג' דינים: פח"ז חובה להיתירא. ות"ר חובה לאיסורא. נעילת הסנדל, רשות. וכשיש לו מנעלים ברגליו, אף 

  פח"ז רשות. וכשהוא בתוך ביתו בצינעא, כולם חובה לנהוג בהם קצת, חוץ מכפיית המטה. ריטב"א.
רב ולא שמואל ולא ר' יוחנן! וביאר שהרמב"ם פסק לפי הזמן, ובתורת טעמא אתא וכתב ריטב"א: ולא ידענו מנין לו, דהא לא   . 13

  עליה, דכיון דהשתא כולי עלמא ואפילו עני שבישראל לא סגיא ליה דלא סיים מסאני, הוה ליה דברים שבגלוי לדברי הכל.
רה, אלא דברים שבצינעא נוהג כפי הזמן דסוגיין מוכחא דבהא תליא מילתא, ולענין אבלות הכל לפי המקום, ולא עשו בזה גזי  . 14

  וכפי המקום. 
  דהאידנא דאין רגילות לילך יחף, הוי נעילת הסנדל חובה.   . 15
. רא"ש (הל' אבל, י,א). מקורות: רמב"ם ה לעיל, י"ט א', בשיטות הראשוניםיו"ד ת,א. לגבי דיני אבלות ברגל, אם נוהג בצינעא, רא  . 16

  . ', ד"ה הכי)(כ"ד א. ריטב"א (סי' כח)
ופירש, דבפריעת הראש בלחוד, מנעליו מוכיחין עליו שאינו מתאבל, וחשיש הוא בפומיה וברישיה, ולכך יושב מעוטף. משא"כ גבי   . 17

  לא מהני נעילת הסנדל, דההיא ליכא למיתליה אלא באבלות.(וזקיפת מיטה) חזרת קרע 
, אלא מחליפו. ואם אין לו להחליף, מחזיר קרעו (דהוי דברים שבפרהסיא)כתב שלא ללבוש בגד קרוע בשבת  (יו"ד ת,א)והשו"ע   . 18

(יא כתב דהאידנא לא נהגו לדקדק בחזרת קרע לאחוריו. ואפשר דמנעלים מוכיחים עליהן. מקורות: רי"ף  (ס"ק ג)לאחריו. והש"ך 

  .(ד"ה א"ר יוחנן)א . ריטב"(תורת האדם, שער האבל, עניין שבתות וימים טובים, עמ' רכד). רמב"ן ב בדפיו)
יר"  (משלי י,כב)משום דכתיב   . 19 ת ה' ִהיא ַתֲעׁשִ ְרּכַ ּה"  -"ּבִ זו אבלות. וכן אמרו שם, כי בחול אין  -זו מצות שבת. "ְולֹא יֹוִסף ֶעֶצב ִעּמָ

ָיֶדיָה ֵאין ְמנַ  (איכה א,יז)ָאֵבל בוצע על הלחם אם יש שם אחרים שיבצעו, כדכתיב  ה ִצּיֹון ּבְ ְרׂשָ ֵחם ָלּה", ובשבת בוצע, דכתיב "ּפֵ

יר". ת ה' ִהיא ַתֲעׁשִ ְרּכַ   "ּבִ
(הל' אבל . הרמב"ם (סי' כח). רא"ש (תורת האדם, שער האבל, עניין שבתות וימים טובים, עמ' רכה)יו"ד שפה,ג. מקורות: רמב"ן   . 20

  .(כ"ד א', ד"ה ולעניין שאלת). ריטב"א י,א)
או דברים שבצינעא הוא. רמב"ן. והוסיף ריטב"א: דדברים שבפרהסיא לגמרי הוא למי כיון דקא מברכינן בתלתא ובעשרה, ל  . 21

  שישמע אותו, וכן המנהג.
כתב: מה שלא ראיתי נוהגין להוסיף ברכת אבלים ברכה רביעית, נראה לעניות דעתי שסמכו  (אות ו)יו"ד שעט,ד. ובבאר הגולה   . 22

(סי' וכיחו שם דברכת אבלים אינה אלא בעשרה. וכן כתב תשובת מהר"מ שה (כתובות ח' ב', ד"ה כי תניא)אדברי התוספות 

(תורת . רמב"ן (הו"ד ברמב"ן וריטב"א)מקורות: בה"ג ורב יהודאי גאון ורי"ץ גיאת . וכ"כ הב"י בשם הרמב"ן ובשם הר"מ. תרעו)

  .(ד"ה ולעניין שאלת). ריטב"א ות, עמ' רו)האדם, שער האבל, עניין האבל

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



 

 

  

  

  

  

אדם כיון דחייב  ,אבל לחזור הפרשה. יראה דהוה דבר שבצנעה ,ותלמוד תורה, הרא"שכתב : בשבתתורה לימוד 

דדמי למילי  ,יש אוסרים תלמוד תורה בשבת ,כתב והמרדכי. ומותר ,הוי כקורא את שמע ,להשלים פרשיותיו עם הצבור

פסק  והשו"ע. חת הלב והוא צריך לשמח עצמו בשבתשהיא משמ ,היה מתיר ללמוד תורה בשבת ר"יאבל  ;של צנעא

  23.כרא"ש

  שולחן ערוך

"ד, הלכות אבילות, סימן ת) ו י )  

בָּ   א.  ָבִרים ׁשַ ַהְינּו ּדְ יֵני ֲאֵבלּות נֹוֲהִגים ּבֹו, ּדְ ֲהֵרי ְקָצת ּדִ ְבָעה, ׁשֶ ֵהם: ת ֵאינֹו ַמְפִסיק ֲאֵבלּות ְועֹוֶלה ְלִמְנַין ׁשִ ִצְנָעא ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ַפְרֶהְסָיא  ּבְ ָבִרים ׁשֶ ה ּוְרִחיָצה. ֲאָבל ּדְ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ׁשְ ַהְינּו ְלָהִסיר ֲעִטיָפתֹו,  ,)לֹא(תַּ מֹו (ּדְ ְמֵעאִלים ּכְ ף ֲעִטיפֹות ִיׁשְ הּוא ְמֻעּטָ ׁשֶ ְוַדְוָקא ּכְ

ׁשַ  ל ל', ֵאין ָצִריְך ְלָהִסיר ּבְ ְקָצת ְמקֹומֹות ּכָ ּנֹוֲהִגים ּבִ ֵאר ְלֵעיל ִסיָמן שפ''ו, ֲאָבל ְקָצת ֲעִטיָפה ׁשֶ ְתּבָ ּנִ ַרְגָליוׁשֶ ת, הֹוִאיל ְוֵיׁש לֹו ִמְנָעִלים ּבְ  )ּבָ

ֶגד ָקרּוַע, ֶאָלא ַמֲחִליפֹו, ְוִאם ֵאין '), (מהרי''ו ִסיָמן ה ּלֹא ִלְלּבֹׁש ּבֶ ָתּה, ְוׁשֶ ִפּיָ ה ִמּכְ ּטָ לֹו ְלַהֲחִליף ְוִלְלּבֹׁש ִמְנָעָליו, ְוִלְזקֹף ַהּמִ

ִצְנָעאַמֲחִזיר ִקְרעֹו ְלַאֲחָריו; ְוַתְלמּוד ּתוֹ  ּבְ ָבר ׁשֶ יָון ׁשֶ  .ָרה ָהֵוי ּדָ ה, ּכֵ ָרׁשָ ּיֹוָתיו ִעם ֲאָבל ַלֲחזֹר ַהּפָ ָרׁשִ ִלים ּפָ ב ָאָדם ְלַהׁשְ ַחּיָ

ִאם ָהָיה ר. ְוִאם ָקְראּו ֶאת ָהָאֵבל ַלֲעלֹות ַלּתֹוָרה, ָצִריְך ַלֲעלֹות, ׁשֶ ַמע ּוֻמתָּ קֹוֵרא ֶאת ׁשְ ּבּור, ָהֵוי ּכְ ל  ַהּצִ ָבר ׁשֶ ִנְמָנע ָהָיה ּדָ

כָ  ם ָהיּו קֹוִרים אֹותֹו ּבְ נּו תָּ ְרֶהְסָיא; ְוַרּבֵ יָון ּפַ ן, ְוָעָלה הּוא ֵמַעְצמֹו ְוָאַמר ּכֵ י, ְוֵאַרע ּבֹו ֲאֵבלּות ְולֹא ְקָראֹו ַהַחּזָ ִליׁשִ ַעם ׁשְ ל ּפַ

ֻהְרַגל ִלְקרֹותֹו ׁשְ  ת, ָהרֹוֶא ׁשֶ ּבָ ָכל ׁשַ י ּבְ ְרֶהְס ִליׁשִ ל ּפַ ָבִרים ׁשֶ ִביל ֲאֵבלּות הּוא ִנְמָנע, ְוָהֵוי ּדְ ׁשְ ּבִ ֵאינֹו עֹוֶלה אֹוֵמר ׁשֶ ָיא. ה ׁשֶ

ִעְנָין ַאֵחר, ָאסּור( ר ִלְקרֹותֹו; ֲאָבל ּבְ ֶנֶסת, ֻמתָּ ֵבית ַהּכְ הֹות ַמְימֹוִני פ''ג מה''א) )ְוֵכן ִאם ַהּכֵֹהן ָאֵבל ְוֵאין ּכֵֹהן ַאֵחר ּבְ   .(ַהּגָ

"ד, הלכות אבילות, סימן שפה) ו י )  

ׁשַ   ג.  לֹום ֲאֵבִלים ּבְ ׁשְ ֲהגּו ִלְהיֹות ׁשֹוֲאִלים ּבִ ּנָ ת, ׁשֹוֲאִלים. ְוָכַתב הָ ָמקֹום ׁשֶ ת, "ַרְמבַּ ּבָ ּבָ ׁשַ לֹום ְלָכל ָאָדם ּבְ ָהָאֵבל נֹוֵתן ׁשָ ם ׁשֶ

ַפְרֶהְסָיא.  ּבְ ָבִרים ׁשֶ ַלל ּדְ הּוא ִמּכְ ל י"ב חֶֹדׁש  הגה:ׁשֶ לַֹח ָמנֹות ְלָאֵבל ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו ּכָ ֲהגוּ  ,ְוָאסּור ִלׁשְ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ ת, ּבְ ּבָ ׁשַ ּלֹא  ַוֲאִפּלּו ּבְ ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ לֹומֹו ּבְ ׁשְ אֹל ּבִ ׁשּוַבת מהרי"ל סי' ל"ִלׁשְ ֵרי ;א)(תְּ ם ֶזה ׁשָ ת, ּגַ ּבָ ׁשַ לֹומֹו ּבְ ׁשְ אֹל ּבִ ֲהגּו ִלׁשְ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ   .ֲאָבל ּבְ
"ד, הלכות אבילות, סימן שעט) ו י )  

ָרָכה   א.  ֵבית ָהָאֵבל, אֹוֵמר ּבְ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ָבְרִכין ּבִ ּמְ ׁשֶ ֻנַסח זֹו: באּכְ נּו "ְרִביִעית ּכְ י ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלּכֵ

נּו ְקדֹוׁש  ֶצֶדק ְוכו'.  ּבֹוְרֵאנּו גֹוֲאֵלנּו ְקדֹוׁשֵ ן ֱאֶמת ׁשֹוֵפט ּבְ ּיַ ִטיב ֵאל ֱאֶמת ּדַ ֶלְך ַהַחי ַהּטֹוב ְוַהּמֵ לֹוֵקַח ְנָפׁשֹות  הגה:ַיֲעקֹב ַהּמֶ

ט ׁשַ  ּפָ ִמׁשְ ּפָ ּבְ ִמׁשְ ָרָכיו ּבְ ל ּדְ י ּכָ ְרצֹונֹו ּכִ עֹוָלמֹו ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּכִ יט ּבְ ְרצֹות  ,ט ַוֲאַנְחנּו ַעּמֹו ַוֲעָבָדיוּלִ ִבים ְלהֹודֹות לֹו ּוְלָבְרכֹו ּגֹוֵדר ּפִ ּוַבּכֹל ֲאַנְחנּו ַחּיָ

ְרָצה ַהּזֹאת ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָאֵבל ֶזה לְ  ָרֵאל הּוא ִיְגּדֹר ַהּפִ לֹום ִיׂשְ ים ּוְלׁשָ  .(טּור)ַחּיִ

ִצְנָעא הּוא. ְוִאם ָאְכלוּ   ד.  חֹול, ּדְ ָבֵרְך ּבְ ּמְ ֶדֶרְך ׁשֶ ג' ֲאֵבִלים, ְמָבֵרְך ּכְ ָיִחיד, אֹו ּבְ ַרְך ּבְ ת, ִאם ּבֵ ּבָ ׁשַ  ֲאֵחִרים ִעּמֹו ּוֵבְרכּו, ֵאין ּבְ

א ֲאֵחִרים ִאּכָ ֵכיָון ּדְ אָֹרע, ּדְ יִרין ֵמֵעין ַהּמְ   או ִצְנָעה הּוא.לָ  ,ַמְזּכִ

  דין קריעה שלא בשעת חימום

  .אינו קרע ,(סמוך לפטירת המת) כל קרע שאינו בשעת חימום :שמואל אמר(כ"ד א') 

  .קרע עליה תריסר מני .נח נפשיה דרב :והא אמרו ליה לשמואל )ומקשה(

  .כשעת חימום דמי ,שאני רבנן דכיון דכל שעתא מדכרי שמעתייהו )ומתרץ(

                                                
  . (מו"ק, הל' אונן, סי' תתקו)ת,א. מקורות: רא"ש (סי' כח). מרדכי יו"ד   . 23
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ואם בא  .ל כל שבעה קורעו לפניובֵ ָא : תניאאמר רב עמרם,  24ְלִמיֶדָך,בר רב אדא לרבא: אמרו תַּ אמר ליה רבין 

  !מחליף ואינו קורע ,ואם בא להחליף .בשבת קורעו לאחוריו .שעת חימום)(אע"ג דאזלא  מחליף וקורע ,להחליף

  .(ולאו משום חיוב קריעה) בכבוד אביו ואמו ,כי תניא ההיא )מתרץ(ו

   ?מתאחין או אין מתאחין 25אותן קרעין(ומברר) 

   – פליגי בה אבוה דרב אושעיא ובר קפרא

  . אין מתאחין :חד אמר

  .מתאחין :וחד אמר

  שיטות הראשונים

 רש"יבשם  ריטב"א. וכתב , ורבינו ירוחםרי"ץ גיאת, רמב"ם, רא"ש: וכן פסקו כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע

מודה הוא  ,הא למי שלא קרע בשעת חימום .זור ולקרוע ואיכא משום בל תשחיתחשאין לו ל ,שזהו למי שקרע כבר

, תוספותעוד כתבו  .המאיריתוספות ו ו. וכן כתבבמי שלא היה לו חלוק ונזדמן לו חלוק (כ' ב')וכדאמרינן  ,דהוי קרע

 הראשוניםארו ובי 26.אחר מיתתו קרוי שפיר בשעת חימום לזמן מרובה לובכל שעה שיוכל להתחמם על מתו אפיד

  27.השו"ענקראים שעת חימום. וכן פסק (חוץ מאביו ואמו) שכל שבעת ימי האבל 

דאפילו באביו ואמו אינה חובה, אלא מפני הכבוד התירו, ולית בה משום בל  ר"י: דעת קריעה לכבוד אביו ואמו

, וכן בירושלמיושכן נראה  29,מפרשים שחייבו בו חכמים לקרוע כל ז'ש מבעלי התוספותיש ש ריטב"אוכתב  28תשחית.

  30.השו"עוכן פסק  רמב"ם.הלכה. וכן דעת 

  ף, ראב"ד, רמב"ן, רא"ש, ר"ן, רי"ודעת  31, שהלכה כדברי המיקל.רי"ץ גיאת: דעת אותן קרעין מתאחין או אין מתאחין

                                                
  שינויים על פי כת"י. ראה דק"ס. ובדפוס וילנא שלפנינו: א"ל רבין בר אדא לרבא אמר תלמידך רב עמרם.  . 24
  . רש"י.כשאר קרובים שמחליף ואינו קורע)(כל ז' וקורע, שלא שבבגדים שניים שהוא מחליף   . 25
  כמו שאמרו ברבנן משום דמדכרי שמעתייהו, הוא הדין נמי בכל מת שיוכל להתחמם עליו.  . 26
(כ"ד א', ד"ה . ריטב"א סי' כח)סי' כה, ו(. רא"ש (ד"ה וכל קרע). תוספות (הל' אבל ח,ג)מקורות: רמב"ם  יו"ד שצו,א; יו"ד שמ,יח.  . 27

  רמב"ן (שער האבל, ענין האבלות, עמ' רטז).  .(תולדות אדם וחוה, נתיב כח, ח"ב). רבינו ירוחם "ד א', ד"ה כל קרע)(כ. מאירי והא)
  ן כיון דלאו חובה נינהו. ריטב"א.ולהכי מיבעיא לן אם הם מתאחי  . 28
כיון שאינן אלא מפני הכבוד  וכי אמר שמואל על מתים דעלמא, ואף על גב דגבי אביו ואמו חובה איבעיא לן אם אינן מתאחין  . 29

שאמרו שם היה מחליף בגדים כל ז' חייב לקרוע, וכן אמרו שם לדברי האומר אין מתאחין  (ה"ח)בעלמא, וכן נראה בירושלמי 

אפי' יש עליו כמה בגדים חייב לקרוע את כולן ולא בגד העליון בלבד, והכי משמע מעובדא דר' יוחנן ושמואל דשמעתין, וכן 

  עין כולן עד כנגד לבו. ריטב"א.הלכה, וקור
  .(כ"ד א', ד"ה והא). ריטב"א (הו"ד בריטב"א). ר"י ותוספות (הל' אבל ח,ג)יו"ד שמ,יד. מקורות: רמב"ם   . 30
איתא: הרי שהיה מחליף בגדיו כל ז', חייב לקרוע את כולן. ר' חייה רבה ור' חמא אבוה דר' הושעיא,  (פ"ג ה"ח)דבירושלמי   . 31

ין: כולן אסורין באיחוי. בר קפרא אמר: אין לך איסור באיחוי אלא יום ראשון בלבד. אמר רב הונא פלג אחר תרווייהו אמר

(כולן) איכא בינייהו: מאן דאמר  (בגרסתינו: פלוגא אחרת. ופירש קרבן העדה: כלומר עוד איכא נפקותא בין ר"ח ובר קפרא)

ש עליו כמה בגדים, חייב לקרוע את כולן. ומאן דאמר אין לך אסור באיחוי אסורין באיחוי, עושה שאר הימים כיום ראשון, אפילו י
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  33.השו"עוכן פסק  32דאין מתאחין. וריטב"א

  שולחן ערוך

"ד, הלכות קריעה, סימן שמ) ו י )  

אַעל כָּ ...  יד.  ִתים, ִאם ּבָ ל  ל ַהּמֵ ְלַהֲחִליף ּתֹוְך ז' ָיִמים, ַמֲחִליף ְוֵאינֹו קֹוֵרַע. ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו, ִאם ַמֲחִליף ּתֹוְך ז', קֹוֵרַע ּכָ

ַעם ָהִראׁשֹון.  ּפַ מֹו ּבַ הּוא ַמֲחִליף, ְוֵאינֹו ְמַאֶחה ְלעֹוָלם, ּכְ ָגִדים ׁשֶ ִתים ָיכֹול ְלַהחֲ (ַהּבְ ל ַהּמֵ ְבָעה, ֲאָבל ַעל ּכָ ִזיר ִקְרעֹו ְלַאֲחָריו ּתֹוְך ׁשִ

ָאִביו ְוִאּמוֹ  ם ָהַרֲאַב''ד) )לֹא ּבְ ׁשֵ נּו ְירּוָחם ּבְ   .(ַרּבֵ

   יםילדבתינוקות ואבלות קבורה ו

ונקבר באשה אחת ושני  ,)(ואין צריך מיטה תינוק יוצא בחיק, יום שלושים (שמת בתוך)כל  )34תניא( ד א')(כ"

   36.איש אחד ושתי נשיםאבל לא ב 35.אנשים

   .אף באיש אחד ושתי נשים :אבא שאול אומר ')ד ב(כ"

  .ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים ,ואין עומדין עליו בשורה

הניטלת  (קטנה)לא דלוסקמא  :רבי יהודה אומר. )כלי שנקבר בו(יוצא בדלוסקמא  ,יום שיםובן של (נפטר כשהוא)

ועומדין עליו בשורה ואומרים עליו  .(בידיים, בשני בני אדם דרך כבוד) הניטלת באגפייםאלא  ,(באדם אחד) בכתף

  .ברכת אבלים ותנחומי אבלים

הוא בן  ,םיכבן שתי (גדולים)הוא בן שנה ואבריו  :אומר רבי עקיבא .טהייוצא במ ,דשוח שנים עשרבן  (נפטר)

  37.טהייוצא במ ,ם ואבריו כבן שנהישתי

 ,טהיאינו יוצא במ .)38משנין פנים ומצטערין( רבים מצהיבין עליו ,טהיהיוצא במ (תינוק) :ר אומרשמעון בן אלעז ביר

  .אין רבים מצהיבין עליו

                                                                                                                                                                         

 (גאון)אלא יום ראשון, עושה שאר ימים תוספות, אפילו יש עליו כמה בגדים אין קורע אלא עליון בלבד. וכיון דאמר רב האי 

  שאינו קורע אלא עליון כדברי המיקל, כאן יש לסמוך עליו ולעשות כן. רי"ץ גיאת.
  משום דרבי אושעיא סבר דאין מתאחין, והוי תרי לגבי חד.  . 32
(חי' ד"ה כי . ר"ן (סי' כח). רא"ש (הו"ד ברא"ש). ראב"ד (יא ב בדפיו). רי"ף (הל' אבל, ד"ה כל ז')יו"ד שמ,יד. מקורות: רי"ץ גיאת   . 33

  .(תורת האדם, שער האבל, עניין האבלות, עמ' רא). רמב"ן תניא)
  בשינויים. ג)- (פ"ג, בסכת שמחות הברייתא מובאת במ  . 34
  נקבר בשלושה, אפילו שני אנשים ואשה אחת, ואינו צריך עשרה לקברו. רש"י.  . 35
: אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים, אבל (קידושין פ' ב')דכיון דליכא אלא צער פורתא, אתו לידי עבירה. והכי אמרינן בעלמא   . 36

  לא איש אחד עם שתי נשים. רש"י.
  תנא קמא, אפילו שנה ואיבריו כבן שנה נמי. ריטב"א. אבל  . 37
רש"י. ובתחילה כתב רש"י גירסה: היוצא במיטה, רבים צווחין עליו. ופירש, אותו שחובתו לצאת במיטה, כבוד גדול הוא שיהו רבים   . 38

  מתאנחין עליו.

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



 

 

  

  

  

  

 רבים מתעסקים עמו ,)שהיה גדול כבר, שהיה רגיל לצאת ולבוא לבית הכנסת( ניכר לרבים :בן עזריה אומר אלעזר ביר

  40.ין רבים מתעסקים עמוא ,אינו ניכר לרבים .)39(לקברו ולנחם את אביו

עשירים  .שועניים בני של :רבי מאיר בשם רבי ישמעאל אומר ?מצוה להספידו)(כמה יהא גדול ש ומה הן בהספד

   42.ובני זקנים כבני עניים .עשירים בני שש .עניים בני חמש :(של ר' ישמעאל) רבי יהודה אומר משמו 41.בני חמש

   .כרבי יהודה שאמר משום רבי ישמעאל הלכה 43:שמואלאמר רב גידל בר מנשיא אמר 

  שיטות הראשונים

 ,אבל אם רוצים ;טהיקמ"ל שאין מטריחים עליהם להוציאו במד האור זרוע: כתב תינוק יוצא בחיק, יום כל שלושים

  44כתב, מוציאין אותו בחיק, ולא בארון. והשו"ע. ת בידםהרשו

גוויה שכלו לו בדהני מילי בדלא קים ליה  רי"ץ גיאת: דעת כל שלושים יום וכו' ואין אומרים עליו ברכת אבלים וכו'

, ו, שאף בכלו חדשיורא"ש ,רמב"ןתוספות, ודעת  45. אבל קים ליה בגוויה, הרי הוא כחתן שלם., שהוא ספק נפלחדשיו

   48.השו"עוכן פסק  47אין עומדין עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים. 46שמתאבלים עליו,

כתנא קמא, דלא בעינן שיהיו איבריו גדולים כבן שתיים. וכן פסק  הרמב"ם: פסק בן שנים עשר חודש יוצא במיטה

  49.השו"ע

דוק הדין יאומרים עליו צ ,שעברו עליו ל' יוםכל , קטן, רב האי גאוןבשם  רמב"ן ורא"ש: כתבו דוק הדין על קטןיצ

  50כתב שאין נוהגין כן, עד שיהא בן י"ב חודש. והרמ"א. השו"עוכן פסק  וקדיש.

                                                
  ונמוקי יוסף (יז ב ברי"ף) גרס: מתעסקין בו, ופירש, מתבטלין ממלאכתן.  . 39
נראה שסובר דמצהיבים לחוד ומתעסקים עמו לחוד, ומר אמר חדא ומר אמר חדא, ולא פליגי.  (הל' אבל יב,יא)מדברי הרמב"ם   . 40

  .(יו"ד שנג,ה)ב"י. וכן פסק בשו"ע 
  מפני קורת רוח של עני שמצטער על בנו יותר מן העשיר, לפי שבנו מסייעו וצריך לו. רש"י.  . 41
  בוא, ובניהם מטפלין בהן. ויש מפרשים זקנים, תלמידי חכמים. רש"י.לפי שאין יכולין לצאת ול  . 42
  גירסת רי"ף ורא"ש. ובדפוס וילנא הגירסה: אמר רב גידל בר מנשיא אמר רב.כן   . 43
  .(ח"ב, הל' אבלות, סי' תכב)יו"ד שנג,ד. אמנם הש"ך (ס"ק ב) ביארו על פי האור זרוע. מקורות: אור זרוע   . 44
נוהג עליו אבלות. ולא היא! מדקתני שורה ותנחומי אבלים, דכבוד חיים נינהו, שמע מינה אבלות ודאי נוהג.  נראה מדבריו שאינו  . 45

  דכל שלא נהגו אבלות, שורה ותנחומי אבלים מניין?! רמב"ן.
  .(בכורות מ"ט א'), ובפרק יש בכור לנחלה (שבת קל"ו א')כדאיתא בפרק רבי אליעזר דמילה   . 46
  יו כל כך לצערו, דלפי מה שהוא גדול מחמירין לכבודו. תוספות.דאין מחמירין על  . 47
(ד"ה . תוספות (סי' פח). רא"ש (תורת האדם, עניין ההספד, עמ' פה). רמב"ן (הו"ד ברמב"ן ורא"ש)יו"ד, שנג,ד. מקורות: רי"ץ גיאת   . 48

  .ואין אומרים)
  .(הל' אבל יב,י)יו"ד, שנג,ה. מקורות: רמב"ם   . 49
וכמדומה  .ובכאן ק"ק לובלין נוהגין שעל בן ל' אומרים צדוק הדין וקדיש'א, "מהר ידבר תב עלכ )ק ג"ס(ך "אבל השיו"ד, שמד,ד.   . 50

(תורת האדם, עניין מקורות: רמב"ן . ), ו,בא, פרק ט"ח( ים'ר החיב'גש קספוכן  '.וכן ראוי לנהוג ,קהלות נוהגין כן לי שגם בשאר

  .(סי' פח). רא"ש ההספד, עמ' פו)

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



 

 

  

  

  

  

ינוקא דאתיליד והוי בר תרין או תלתא או , נחשון גאון רבבשם  רמב"ן ורא"ש: כתבו דם שנימולתינוק שמת קוברית ל

דכד  ,ומסקין ליה שמא ,ולא מברכין על המילה ,דמהלין ליה על קבריה ,כי ניחא נפשיה בעירןהכי רגילין ארבעא יומין, 

  51.השו"עוכן פסק  וה.הויא ידיעא בינוקא ומבחין ליה לאב ,רחמין מן שמיא והוי תחית המתיםמ

  שולחן ערוך

( "ד, הלכות אבילות, סימן שנג ו י )  

ינֹוק   ד.  ן ל' יֹום, מֹוִציִאים אֹותוֹ תִּ ֵני ֲאָנׁשִ  ּבֶ ה ַאַחת ּוׁשְ ָ ִאׁשּ ר ּבְ ָארֹון, ְוִנְקּבָ ָברֹות, ְולֹא ּבְ ֵחיק ְלֵבית ַהּקְ ִאיׁש ּבְ ים; ֲאָבל לֹא ּבְ

ת ֲאֵבִלים ְוַת  ְרּכַ ׁשּוָרה, ְוֵאין אֹוְמִרים ָעָליו ּבִ ּום ִיחּוד. ְוֵאין עֹוְמִדים ָעָליו ּבְ ים, ִמׁשּ י ָנׁשִ תֵּ ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים, ַוֲאִפּלּו ִאם ֶאָחד ּוׁשְ

יו.  לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּכָ  ִקים ָלן ׁשֶ

מּורֹות, יֹוֵצא בִּ   ה.  ן ל' יֹום ּגְ ָארֹון(פי' ָארֹון ַויִּ ְגלּוְסָקָמא ּבֶ ם ּבָ ית נ,, יׂשֶ ֵראׁשִ ְגלּוְסָקָמא נ''י)כוּבְ ּוּון ָיֵתּה ּבִ ִים  , ת''י ְוׁשַ ֲאַגּפַ ֶלת ּבַ ּטֶ (פי' ַהּנִ

ִים, ְזרֹועֹות) ת ֲאֵבִלים ְוַת ֶנֶסר ָרָחב, ּופי' ֲאַגּפַ ְרּכַ ׁשּוָרה, ְואֹוְמִרים ָעָליו ּבִ ן י''ב חֶֹדׁש, יֹוֵצא , ְועֹוְמִדין ָעָליו ּבְ ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים. ּבֶ

ה. ְוָכל  ִמּטָ מִ ּבְ ים, ַר ַהּיֹוֵצא ּבְ ר ָלַרּבִ ּכָ ים ַמְצִהיִבים ָעָליו. ְוָכל ַהּנִ ה, ֵאין ַרּבִ ִמּטָ ֵאינֹו יֹוֵצא ּבְ ים ַמְצִהיִבים ָעָליו; ְוׁשֶ ה, ַרּבִ ים ּטָ ּבִ

ר ָלַרבִּ  ֵאינֹו ִנּכָ ִבים ְלִהְתַעֵסק ּבֹו. ִמְתַעְסִקין ּבֹו; ְוָכל ׁשֶ ים ַחּיָ   ים, ֵאין ַרּבִ

לֹ   ו.  ּמֹול, מֹוֲהִלין אֹותֹו ַעל ִקְברֹו, ּבְ ּנִ ת קֶֹדם ׁשֶ ּמֵ ינֹוק ׁשֶ ם.תִּ ָרָכה, ְוקֹוִרין לֹו ׁשֵ   א ּבְ
"ד, הלכות אבילות, סימן שמד) ו י )  

דֹוָלה לְ   א.  ָראּוי.ִמְצָוה ּגְ ת ּכָ יד ַעל ַהּמֵ  ..ַהְסּפִ

ִנים ִיהְ   ד.  ה ׁשָ ּמָ ן ּכַ יִדין ָעָליוָקָטן, ּבֶ ְסּפִ ּמַ ׁשֶ ים. ֲאָבל ִצּדּוק  ?ֶיה ּכְ ְבֵני ֲעִנּיִ ֵני ְזֵקִנים ּכִ ה; ּבְ ָ ׁשּ ֵני ׁשִ יִרים ּבְ ה, ֲעׁשִ ָ ֵני ֲחִמׁשּ ים ּבְ ֲעִנּיִ

 ֶ ינֹוק ִמׁשּ יׁש, אֹוְמִרים ַעל תִּ ין ְוַקּדִ ים יֹום. ַהּדִ לֹׁשִ ה,  הגה:ָעְברּו ָעָליו ׁשְ ִמּטָ ּיֹוֵצא ּבְ ן י"ב חֶֹדׁש ׁשֶ ְהֶיה ּבֶ ּיִ א ַעד ׁשֶ ן, ֶאּלָ ְוֵאין נֹוֲהִגים ּכֵ

ן ִסיָמן שנ"ג ָסִעיף ה' ִדְלַקּמָ    .ּכְ

יֶהם.   ה.  ַבח ַמֲעׂשֵ יִרים ּוְבֵני ֲחָכִמים, מֹוִסיִפין ְקָצת ַעל ׁשֶ ֵני ֲעׁשִ   ּבְ

ינֹוק ׁשֶ   ו.  התִּ ַמֲעׂשֵ יִדין אֹותֹו ּבְ ים, ַמְסּפִ ה ַעְצמֹו; ְוִאם ֵאין לֹו ַמֲעׂשִ ַמֲעׂשֵ יִדין אֹותֹו ּבְ ן, ַמְסּפִ א ְוִלתֵּ ָ ֲאבֹוָתיו; ְוִאם ֵאין  ּיֹוֵדַע ִלׂשּ

ה ְקרֹוָביו. ַמֲעׂשֵ יִדין ָלֶהם ּבְ ים, ַמְסּפִ   ָלֶהם ַמֲעׂשִ

  אלו מועדים דינם כרגלים 

(חג  עצרת, (דאין לעצרת תשלומין כל שבעה לקרבן) משחרב בית המקדש :זר אומראליע ביר )1(: משנה (י"ט א')

   52.)דאינה מפסקת( כשבת )השבועות

   53.ראש השנה ויום הכפורים כרגלים :רבן גמליאל אומר )2(

  54.ראש השנה ויוה"כ כשבת .אלא עצרת כרגלים ,לא כדברי זה ולא כדברי זה :וחכמים אומרים )3(

                                                
  .(סי' פח). רא"ש ההספד, עמ' פז) (תורת האדם, ענייןיו"ד, שנג,ו. מקורות: רמב"ן   . 51
   .(כ"ד א', ד"ה עצרת). ותוספות (יא א ברי"ף, ד"ה ר"א)והוא הדין ראש השנה ויום הכיפורים. נימוקי יוסף   . 52
(יא א וכל שכן עצרת אפילו בזמן הזה, שהרי לראש השנה ויוה"כ ליכא תשלומין אפילו בזמן שבית המקדש קיים. נימוקי יוסף   . 53

   .(כ"ד א', ד"ה עצרת). ותוספות ברי"ף, ד"ה רבן גמליאל)
שאינו רגל, כראש השנה ויום  : דכל שהוא רגל מפסיק ואפילו עצרת בזמן הזה. וכל(כ"ד א', ד"ה מתני' ר' אליעזר)ריטב"א   . 54

  .הכפורים, כשבת

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



 

 

  

  

  

  

  .בן גמליאלהלכה כר :ל בר מנשיא אמר שמואלאמר רב גיד (כ"ד א')

, הרי כאן (דהוה במקום ז' ימים) ועצרת 55,חא דבי נשיאה: יום אחד לפני עצרתדרש ר' ענני בר ששון אפית (כ"ד ב')

  56.ארבעה עשר

   דרבי אלעזר אמר רבי אושעיא היא! !שמע רבי אמי ואיקפד. אמר: אטו דידיה היא?

ַחג " 57שנאמר ?מנין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה :אושעיא מר רביאלעזר א מר רבידא ּצֹות ּוְבַחג ּבְ ַהּמַ

ֻבעֹות ָ   .אף חג השבועות יש לה תשלומין כל שבעה, מה חג המצות יש לה תשלומין כל שבעה"; ַהׁשּ

(דסברי לה  הרי כאן ארבעה עשר ,יום אחד לפני ראש השנה וראש השנה :אדבריה רב פפא לרב אויא סבא ודרש

  .גמליאל דאמר ראש השנה כרגלים) כרבן

הרי כאן עשרים ואחד , (ושמיני רגל בפני עצמו) ושמיני שלו ,וחג, (סוכות) הלכך יום אחד לפני החג :אמר רבינא

  58.יום

 אמר ליה רב חביבא מסורא דפרת לרבינא: אמר מר יום אחד לפני ראש השנה .רבינא איקלע לסורא דפרת

  וראש השנה הרי כאן ארבעה עשר? 

  אמר ליה: אנא מסתברא כרבן גמליאל הוא דאמינא. 

  שיטות הראשונים

כ, "השראש השנה ויובגמרא איפסיקא הלכתא כרבן גמליאל,  :ראש השנה, יום הכיפורים, ועצרת, האם כרגליםין ד

  60.ע"השופסק וכן  59.יםשעצרת כרגל קופסכן ו כמ .הפוסקיםכל פסקו וכן כרגלים. 

דתרי קולי בחדא  ראב"דגאונים, בה"ג, ו: דעת הקובר מתו שעה קודם ראש השנה, האם התבטלה גזירת שלושים

  הקובר מתו  ולכן,ויבוא רגל אחר ויבטל גזירת שלושים.  ל גזירת שבעה,, לא עבדינן, שיבוא רגל אחד ויבטאבילותא

                                                
עצרת מבטלת גזירת שבעה, אליבא דבית הלל דאמרי לעיל אפילו יום אחד אפילו שעה אחת נהג אבלות קודם הרגל מפסיק.   . 55

  רש"י.
ן שלושים, עולה לו, דהא דאמרינן הרגלים אינן עולין, היינו היכא דאתחיל אבלות ברגל, דצריך שבעה אחר הרגל. אבל למניי  . 56

כדאמרינן לעיל בפרקין, מניין לעצרת שאע"פ שאינו אלא יום אחד יש לו תשלומין כל שבעה לקרבן? תלמוד לומר: "בחג המצות 

  וכו'". רש"י.
  דברים, פרשת ראה, טז,טז.  . 57
  ואין צריך לנהוג אחר החג אלא תשעת ימי אבלות, ומקצת יום שלושים ככולו.  . 58
 ם"הרמבואילו רגלים. כן שעצרת כ, כל שדעת רבן גמליאלן ביארו, של"תוספות ורמב רבינו חננאל,שכן  :טעמא מחדלא אמנם   . 59

 ין שלרבןשהב ומבואר( םכ כרגלי"נה ויוההש ראש רואל באמבן גמלים, וכרליכרג עצרת אמרםבמים הלכה כחכתב, שכ )מ"פיה(

  .)חכמיםזה כ, והלכה בין עצרת כרגליאל, אגמל
ם טובים, וימישבתות  בל, עניןשער הא( ן"רמב .)ה עצרת כשבת"ד(תוספות . )ד א'"כ(ננאל ח רבינו :מקורות. , וסעי' ח,וד שצט"יו  . 60

  ז ב'. ", כלהלןבה בהרח' , ריםין אבילות בפורדולגבי . )אבל י,ג ; הל'מ"הפי(ם "רמב .)יטעמ' ר

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



 

 

  

  

  

  

וכן בשעה אחת לפני  שעה אחת קודם ראש השנה, לא התבטלה ממנו גזירת שלושים, ואינו מגלח בערב יום הכיפורים.

שהתבטלה הימנו  הראשונים שארודעת  61.ושיםשל יןנילמשלים צריך לה, והכיפורים, אינו מגלח ערב חג הסוכותיום 

   63.השו"עוכן פסק  62גזירת שלושים.

  שולחן ערוך

"ד, הלכות אבילות, סימן שצט) ו י )  

ָנה   ו.  ָ ל ָהֲאֵבלוּ רֹאׁש ַהׁשּ ְרָגִלים ְלַבּטֵ ּפּוִרים ֲחׁשּוִבים ּכִ   ת.ְויֹום ַהּכִ

ַסח ֲהֵרי ט  ז.  ז', ְוח' ְיֵמי ַהּפֶ ָעה ֲחׁשּוָבה ּכְ ַסח, אֹוָתּה ׁשָ ָעה ַאַחת ִלְפֵני ַהּפֶ ִלים ֲעֵליֶהם ט"ָנַהג ׁשָ   ו ֲאֵחִרים. "ו, ּוַמׁשְ

בְ   ח.  ׁשִ ָעה ַאַחת ִלְפֵני ֲעֶצֶרת ֲחׁשּוָבה ּכְ ל ׁשָ לּוִמין ּכָ ׁשְ ֲעֶצֶרת ֵיׁש לֹו תַּ נֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ִאם לֹא ִהְקִריב ָקְרּבָ יָון ׁשֶ ָעה. ַוֲעֶצֶרת, ּכֵ

ְבָעה, ֲהֵרי י ׁשִ ְבָעה, ָחׁשּוב ּכְ ִלים ֲעֵליֶהם ט"ׁשִ ל ֲעֶצֶרת עֹוֶלה ְלִמְנַין ַהט"ד, ּוַמׁשְ ִני ׁשֶ   ז. "ז ֲאֵחִרים; ְויֹום ׁשֵ

ָעה ַאַחת ִלְפֵני  ט.  ּפּוִר  ׁשָ ּנּו יֹום ּכִ ל ִמּמֶ ָנה; ּוְגֵזַרת ל' ְמַבּטֵ ָ ֵני רֹאׁש ַהׁשּ ְבָעה, ִמּפְ ּנּו ְגֵזַרת ׁשִ ְטָלה ִמּמֶ ָנה ּבָ ָ ים; ּוְמַגֵלַח רֹאׁש ַהׁשּ

ּפוּ  ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ְמַגֵלַח ּבְ ֵרי, ׁשֶ ִתׁשְ ה ּבְ לֹׁשָ ׁשְ ין ְלקֹוֵבר ֵמתֹו ּבִ ּפּוִרים. ְוהּוא ַהּדִ   ִרים. ֶעֶרב יֹום ּכִ

נּ   י.  ל ִמּמֶ ּפּוִרים, ּוְגֵזַרת ל' ְמַבּטֵ ֵני יֹום ּכִ ּנּו ְגֵזַרת ז' ִמּפְ ֵטָלה ִמּמֶ ּפּוִרים ּבְ ָעה ַאַחת ִלְפֵני יֹום ַהּכִ ֶעֶרב ֶהָחג. ׁשָ   ּו ֶהָחג, ּוְמַגֵלַח ּבְ

ָעה ַאַחת ִלְפָני ֶהָחג ְוֶהָחג, ֲהֵרי י  יא.  ְבָעה,"ׁשָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ׁשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת, ֲהֵרי"ֲהֵרי כ ד; ּוׁשְ ל ׁשְ ִני ׁשֶ ִלים "כ א; ְויֹום ׁשֵ ב; ּוַמׁשְ

  ֲעֵליֶהם ח' ֲאֵחִרים. 

י  יב.  ָעה ְוָהֶרֶגל ֲחׁשּוִבים ּכְ ָעה ַאַחת ִלְפֵני ָהֶרֶגל, אֹוָתּה ׁשָ י "ַהקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ׁשָ ִליׁשִ בּוַע ׁשְ ין ׁשָ ד ַאַחר ָהֶרֶגל ֵיׁש לֹו ּדִ ד, ּוִמּיָ

ר. ְלִע  ְמקֹומֹו ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ ב ּבִ ּיֹוׁשֵ   ְנָין ׁשֶ

                                                
סבא ודרש יום אחד לפני ראש השנה וראש השנה הרי כאן י"ד. והקשה הראב"ד, מכדי בגמרא אמרינן אדבריה רב פפא לרב אויא   . 61

רב פפא כרבן גמליאל סבירא ליה דאמר ראש השנה ויוה"כ כרגלים, וכיון דיום הכפורים רגל הוא ומפסיק, למה לי חושבנא 

בטלו גזירות ז', וכי מטי יוה"כ בטלו דידיה?! בין דליחשביה לר"ה שבעה בין דלא ליחשביה אלא חד יומא, כי מטי ראש השנה 

גזירות ל'! ותירץ, דבכי האי גוונא כי מטי יוה"כ לא בטלו גזירות ל', כיון דלא הוי אבילות שבעה כי אורחייהו, דתרי קולי בחדא 

פורים אבלות לא עבדינן; אלא או שבעה כי אורחייהו או שלושים כי אורחייהו. וכיון דראש השנה חשבי במקום שבעה, יום הכ

  אפילו במקום שבעה לא חשבינן ליה, וכי מטו סוכות הוא דבטלה מיניה אבילות, ומעיקרא לא.
הראשונים הקשו על דברי הראב"ד, שלדבריו נמצא שהקובר את מתו לאחר ראש השנה מותר לגלח בערב יום הכיפורים, שהוא   . 62

, מפני שנהג מקצת יום אחד בגזירת שלושים, אחר ראש השנה)(שקבר מתו ל. ואם זה (שהתבטלה לו גזירת שלושים)יום שביעי שלו 

  שנהג כל אלו השבעה בגזירת שלושים נאסור אותו?! ואין הדעת סובלת כן!  (שקבר מתו לפני ראש השנה)מותר לגלח, וזה 

ענני בר ששון יום ולגבי הגמרא שהביא ראב"ד כראיה לדבריו, אדבריה רב פפא וכו', תירץ הרא"ש בשם הרמב"ן, דאגב דנקיט רבי   

אחד לפני עצרת ועצרת הרי כאן י"ד, לאשמועינן דאין הלכה כרבי אלעזר אלא עצרת כרגלים אף בזמן הזה, נקט נמי רב פפא האי 

לישנא גבי ראש השנה לפסוק כרבן גמליאל דראש השנה כרגלים. וכתב הרא"ש שכן נראה, שאין לעשות בנין בלא יסוד. כי באו 

רחוקות ודחוקות מכח קושיא, ואם יש תירוץ לקושיא נתרועע היסוד ונפל הבנין, ויפה תירצה הרמב"ן.  להחמיר ולומר סברות

ובשם רבינו שמשון פירש, דנפקא מיניה לענין הא דתניא (לעיל כ"ג א'): שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו, שניה יוצא ואינו 

נין זה קאמר הרי כאן י"ד, דמיד אחר ראש השנה יש לו דין שבת יושב במקומו, שלישית יושב במקומו ואינו מדבר וכו', ולע

  שלישית. וכיון דנתרצה הקושיא, אם כן יוה"כ מבטל ממנו גזירות שלושים.
רו גלח עד שיעבכשאבל על אביו ואמו, אינו מבל א קרובים.שאר דווקא כשאבל על היינו ו .טו-. או"ח תקמח,ידי-יו"ד שצט,ט  . 63

(הו"ד מקורות: ראב"ד  .)ד קצט,ד"ע יו"ושו( 'רגל האם מבטל איסור תספורת על אביו ואמוט ב', '"ייגערו בו חבריו, כדלעיל, ש

(הל' . מהר"ם מרוטנבורג מ' רל)האדם, עניין שבתות וימים טובים, ע (תורת . רמב"ן(טז א ברי"ף, ד"ה והא). רז"ה בראשונים)

. תשובות מיימוניות (הו"ד ב'תשובות מיימוניות'). גאונים ובה"ג (סי' כח). רא"ש (הל' אבלות, סי' תלב). אור זרוע שמחות, סי' פד)
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