
 

 

  

  

  

  וט בעסקעימ

   2.עמהןיעשה) (יגלגל  ,ואם לאו .ימעט (בסחורתו) אם יכול למעט בעסקו, ההולך ממקום למקום :תנו רבנן ')ז א(כ"1

  שיטות הראשונים

, ומשום שהולך 3דהכא באביו ואמו מיירי, ובדבר האבד לעיל) ש"יברלפי הבנתם ( תוספות: כתבו ההולך ממקום למקום

צריך לומר  ,אי מיירי הכא בשאר מתים, ותוספותעוד כתבו ובדרך, התירו לו שיגלגל עמהם, אם אינו יכול למעט. 

יותר מאותו  ,אסור להרבות בעסקו ,הולך בדרך ואינו נוהג אבילות כל כך ומתנחם יותרש ,(שבדרך חמור יותר מבבית) פךילה

פירש  ונמוקי יוסף 4.כא ימעט בעסקו לקנות צורכי סעודהדה ו,פירש ה"ר יוסף. ובשם שיושב בביתו ואינו מתנחם

  5.השו"עמיירי שהלך לסחורה, ושמע שמועה קרובה בדרך. וכן פסק ד

 ,אם יכול למעט בעסקו שלא יקנה ושלא ימכור, לרבינו חננאבשם  ריטב"א: כתבו אם אינו יכול למעט, יגלגל עמהן

צמו צרכי שיקנה הוא ע, יגלגל עמהן, ואם לאו .לאחר ג' ימים לולמזונותיו ואפילו ואפי ,ימעט ויקנה צרכיו ע"י אחרים

  7.שו"עה. וכן פסק רי"ף, רא"ש, ורמב"ןוכן פירשו  6.הדרך ודברים שהם משום חיי נפש

  שולחן ערוך

"ד, הלכות אבילות, סימן שפ) ו י )  

אוֹ   כג.  ּלֹא ַלֲעׂשֹות ׁשּום ֵעֶסק ּבְ מּוָעה ְקרֹוָבה, ִאם ָיכֹול ְלַמֵעט ׁשֶ ַמע ׁשְ קֹום ְלָמקֹום ִלְסחֹוָרה, ְוׁשָ ָתּה ָהִעיר, מּוָטב; ַההֹוֵלְך ִמּמָ

ִאם לֹא ִיקְ  אֹוָתּה ָהִעיר לֹא ִימְ ְוִאם ָלאו, ׁשֶ י ֶנֶפׁש. צָ ֶנה ּבְ ֶהם ַחּיֵ ׁש ּבָ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ ֶרְך ּדְ   א, ִיְקֶנה ְלצֶֹרְך ַהּדֶ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ברייתא דההולך לבית האבל, וכו' יברוהו על מטות זקופות, מובאת להלן בסמוך, בסוגיית הבראה.   . 1
ה קרובה, אם יכול למעט שלא יעשה שום עסק באותה העיר, ימעט. ואם לאו, שאם ההולך ממקום למקום לסחורה ושמע שמוע  . 2

  .(טז ב ברי"ף)לא יקנה באותה העיר לא ימצא, מגלגל עליהם, שלא יקנה אלא צרכי הדרך ודברים שיש בהם חיי נפש. נמוקי יוסף 
  .(בניגוד לאבל על שאר קרובים, שלא חייב למעט)שהתבאר לעיל שצריך למעט   . 3
  ונקט הולך בדרך לפי שהולך בדרך רגיל לקנות צורכי סעודה יותר מבביתו, שיש לו קונים עבורו וגם מוצא בביתו הרבה.  . 4
  .(טז ב ברי"ף, ד"ה ההולך). נמוקי יוסף (כ"ז א', ד"ה אם יכול)כג. מקורות: תוספות יו"ד שפ,  . 5
ואפילו תוך ג' ימים שאסרו לעשות מלאכה אפילו לעני המתפרנס מן הצדקה, הכא שהוא בדרך התירו לו לגלגל בכענין זה. ונראה   . 6

תו, ולא יטול מן הצדקה אם אינו לפי כבודו, כי גדול כבוד דהוא הדין שיעשה מלאכה כדי חייו, כיון שהוא במקום שאין מכירין או

  הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה. ריטב"א.
(תורת האדם, שער האבל, עניין האבלות, עמ' . רמב"ן (הל' אבל ו,י). רמב"ם (סי' עז). רא"ש (טז ב בדפיו)יו"ד שפ,כג. מקורות: רי"ף   . 7

  .(חי' כ"ז א', ד"ה ת"ר). ר"ן (טז ב ברי"ף, הו"ד בר"ן)תן . רבינו יהונ(הל' אבל ו,י). רמב"ם קעג)

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



 

 

  

  

  

  דיני כפיית המיטה

  :')בו ”(טבפרקין גרסינן לעיל 

  8.עליהכם מטותי כפו .ם הפכתיהכובעונותי ,כםדמות דיוקני נתתי ב: בר קפרא דתני, אבל חייב בכפיית המטה

 :רבי יהושע אומר. אליעזר בידברי ר ,מפתח ביתו(המת) משיצא  ?טותימאימתי כופין את המ: תנו רבנן )'ז א(כ"

  9.ּגֹוֵללהַ משיסתם 

   .מן המנחה ולמעלה ?טות בערב שבתימאימתי זוקפין את המ: תנו רבנן

ולמוצאי שבת אע"פ שאין לו לישב אלא יום  .יושב עליה עד שתחשךאף על פי כן אינו  :הונא רב אמר רבה בר

  .חוזר וכופה, אחד

ואפילו יש  .טות שיש לו בתוך ביתו הוא כופהיאלא כל מ ,טתו בלבד הוא כופהילא מ ,טתויהכופה מ: תנו רבנן

ואם היתה  10.כולן כופין ,מהן שה אחין ומת אחדיואפילו חמ .כופה את כולן ,לו עשר מטות בעשרה מקומות

  .אין צריך לכפותה ,טה המיוחדת לכליםימ

ׁש ) :הברייתא(המשך  ְרּגָ  .אין צריך לכפותו אלא זוקפו ,)ומיוחדת למזל ,מיטה שאין אדם יושב עליה (שהוא ערסא דגדא,ּדַ

   11.דרגש מתיר את קרביטיו והוא נופל מאיליו :רבן שמעון בן גמליאל אומר

   .הלכה כרבן שמעון בן גמליאל :ע בן לויאמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי יהוש

  12.זוקפה ודיו ,טה שנקליטיה יוצאיןימ :אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי אסי

  לא  ,על גבי קרקע אפילו 15מכולן אמרו, גדולה ,על גבי אודייני 14,כסא על גבי 13מיטה, ן על גביַש יָ : תנו רבנן

                                                
  , רי"ף, רא"ש, תלמיד ר"י מפריש, רמב"ן. וכת"י. ור' דק"ס.(ערך דיוקן)על פי גירסת הראשונים, ראה ערוך   . 8
תי מתחילה . וראה בסוגיא לעיל, מאימהדיון מאימתי כופין המיטות, הינו בעצם דיון בשאלה מאיזה שלב מתחילה האבילות  . 9

 אבילות, כ"א ב', בשיטות הראשונים ופסיקת ההלכה בנידון.
פירשו ריטב"א ונימוקי יוסף, אפילו מת אחד מן האחים, ואין אחד מן הנשארין דר בביתו של מת, ואין בבית המת חיוב כפיית   . 10

יתם; שאין מיתת המת בבית גורמת מיטה וכולן שוכבין בבתיהן, חייבין לכפות מיטותיהן בין שיישנו בכאן בבית המת או בב

  הכפייה, אלא חובת האבל היא.
ריטב"א כתב: דרגש אינו צריך לכפותו. ופרישנא דהוא ערסא דצלא דהיינו מטה של עור יפה, ואילו היה כופה אותו היה נפסד   . 11

לאותיו ויפול לארץ דרך גבו ולא מלחלוחית הארץ, ולפיכך הקילו שיזקפנו על צידו ודיו. ורשב"ג אומר דמתיר קרביטיו דהיינו לו

כתב: מתיר קרביטיו. לא סגי ליה בזקיפה  (יז א ברי"ף)יפסד, ולא צריך זקיפה אחרת. אבל מודה הוא דסגי בזקיפה. ונימוקי יוסף 

 אלא מתיר הקשירה שבין הזרועות והאמצעי, ומיד האמצעי נופל למטה לארץ והזרועות עומדין במקומן.
ין. פירוש נקליט אחד בראשה ונקליט אחד במרגלותיה וכשרוצין לפרוס כילה על המטה מניחין עץ ארוך מטה שנקליטיה יוצא  . 12

באורך המטה מזה לזה ונותנין הכילה עליו, והנקליטין הללו מחוברין בה, ולפי שאינן אלא שניים אי אפשר לכפותה ולפיכך דייה 

  כול לכפותה אין לו די בזקיפה. ריטב"א.בזקיפה מן הצד, הא אילו נקליטיה ד' או שהן מיטלטלין וי
 דק"ס.  ', ורא"ש. וכת"י. ר(תורת האדם, שער האבל, עניין האבלות, עמ' קפה), רש"י, רי"ף, רמב"ן "חכן גירסת ר  . 13
 פירוש ואפילו בעצמן ממש ובלא כרים, אלא על החבלין של מיטה או על העץ עצמו של כסא. ריטב"א.   . 14
 , ראה דק"ס. (בשינויים קלים)וכן הוא ברמב"ן, בכת"י ובהגהת הגר"א בגליון  על פי גירסת רי"ף.  . 15



 

 

  

  

  

  

  .יצא ידי חובתו

   .טהישלא קיים כפיית המ :אמר רבי יוחנן

  שיטות הראשונים

הסתפקו אי מיירי במנחה גדולה או קטנה.  תוספות: מן המנחה ולמעלה ?טות בערב שבתימאימתי זוקפין את המ

   16השמיטו. שו"עוהתב דנראה דמנחה קטנה קאמר. כ ובנמוקי יוסף

ן על גבי קרקע לא והיה הוא יש, טותיויהפך כל משאפילו  הרמב"ם: דעת לא יצא ידי חובתו ,על גבי קרקעישן  אפילו

שהחיוב הוא לכפות מיטתו, ואינו , ש, ור"ןרא" ראב"ד, רמב"ן,. ודעת טה הכפויהישן על גבי המיאלא י ,יצא ידי חובתו

אבל כל  ,טות כפויותיוהני מילי בשעת שינה ובשעת אכילה שמסב על מ, רמב"ןוכתב  17חייב לישן על מיטה כפויה.

  18.19השו"ע. וכן פסק קרקע ל גביאלא יושב ע ,יהטה כפויהיום אינן יושבין אפילו על מ

, בירושלמיוסמכינן אהא דאמרינן . בכפיית המיטהשאין נוהגים עתה  ת וסמ"גתוספו: כתבו בימינו פיית המיטהכ דין

  21.השו"עוכן כתב  20.לא לימרון חרש הוא, פירוש, מכשףאכסנאי אינו חייב בכפיית המטה, ד

  שולחן ערוך

"ד, הלכות אבלות,  ו י )(   סימן שפז

ל ַהּיֹום ֵאינֹו יוֹ   א.  פּוָיה, ֲאָבל ּכָ ה ּכְ ב ַעל ִמּטָ ָנה ַוֲאִכיָלה, יֹוׁשֵ ַעת ׁשֵ ה. ּוִבׁשְ ּטָ ת ַהּמִ ְכִפּיַ ב ּבִ פּוָיה, ָאֵבל ַחּיָ ה ּכְ ב, ֲאִפלּו ַעל ִמּטָ ׁשֵ

ב ֶאָלא ַעל  ִאים ֵליׁשֵ ָ י ַקְרַקע. ְוֵכן ַהְמַנֲחִמים ֵאיָנם ַרׁשּ י ַקְרַקע. ֶאָלא ַעל ַגּבֵ   ַגּבֵ

ֵני ׁשֶ   ב.  ה, ִמּפְ ּטָ ת ַהּמִ ְכִפּיַ ו לֹא ָנֲהגּו ּבִ ָלֶהן  ִייםוֹ גּ יֹאְמרּו הַ ַעְכׁשָ ּטֹות ׁשֶ ּמִ ָלנּו ֲעׂשּויֹות ּכַ ּטֹות ׁשֶ ֵאין ַהּמִ פּות, ְועֹוד ׁשֶ ְ הּוא ְמַכׁשּ ׁשֶ

ה ִפּיָ ֶהם ּכְ ר ּבָ ֵהא ִנּכָ ּיְ ֵדי ׁשֶ   .ּכְ

  

  

  

  

                                                
  . (טז ב ברי"ף, ד"ה מן המנחה). נמוקי יוסף (ד"ה מן המנחה)מקורות: תוספות  יו"ד שפז.  . 16
  ואם הפך מטתו וישן על גב קרקע, כל שכן דמלתא יתירתא הוא דעבד. רא"ש.   . 17
האבלות, עמ' (תורת האדם, שער האבל, ענין . רמב"ן (הל' אבל ד,ט). ראב"ד (ראה הל' אבל ד,ט; ה,יח) יו"ד שפז,א. מקורות: רמב"ם  . 18

  .(חי', כ"ז א', ד"ה יתר). ר"ן (סי' עח). רא"ש )קפה
, אין וב'חזון עובדיה' (ח"ב, עמ' רנח) כתב, גירסת הראשונים לגבי חובת ישיבה על קרקע, ובשיטות הראשונים. כ"ח ב'וראה להלן,   . 19

האבל יושב על הקרקע ממש, אלא על מצע נמוך, או בהפסק בגד. ומותר לאבל לשכב ולישן על מיטה מוצעת, כי בדורות אלה 

  ולכן אין להחמיר, עיי"ש בהערות. הם חלושי המזג,
ך יכולין לשכב בנחת וכמו כן אנו בין הנכרים ויש בינינו עבדים ושפחות. ועוד יש ליתן טעם בכפיית המטה, לפי שמטות שלנו כ  . 20

  רינן לקמן דרגש אין צריך לכפותו.מצד זה כמו מצד זה, ואין ניכרת הכפייה, דיש להן ד' קונדיסים מלמעלה כעין רגלים, וכדאמ
(עשין, עשה . סמ"ג (כ"א א', ד"ה אלו דברים)מקורות: תוספות ור' לעיל, כ"א א', לגבי דין עטיפת הראש בימינו. ב. -יו"ד שפז,א  . 21

  . (הל' אבל, ה,יט, אות ע). הגהות מיימוניות נן ב, ד"ה אבל חייב בעטיפת; הו"ד בהגהות מיימוניות)דרב



 

 

  

  

  

  העודת הבראס

  .טה זקופהיאין מברין אלא על מו: משנה ב') ד(כ"

יברוהו  ,ואם לאו .טות כפויותיעל מ (לאותו שבא) אם היה לבו גס בו יברוהו ,ההולך לבית האבל :תנו רבנן )ב' ו(כ"

  .טות זקופותיעל מ

ואין  ,ומדיחין קערות וכוסות וצלוחיות וקיתוניות בבית האבל ,מכבדין ומרביצין בבית האבל :תנו רבנן ')א(כ"ז 

  . אין את המוגמר ואת הבשמים לבית האבלמבי

ברוכי הוא דלא  .ולא על הבשמים בבית האבל ,אין מברכין לא על המוגמר :בר קפרא תניוהא  ?!איני )ומקשה(

  נן! הא אתויי מייתי ,מברכין

  . הא בבית המנחמין ,הא בבית האבל ,לא קשיא )ומתרץ(

  .אלא בסלים ,ולא בקנון ,ולא באסקוטלא ,בלאלא בט (סעודת הבראה) אין מוליכין לבית האבל :משנה

 :מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל ,אבל יום ראשון אסור לאכול לחם משלו :אמר רב יהודה אמר רב22 (כ"ז ב')

ים לֹא תֹאֵכל"    23".ְוֶלֶחם ֲאָנׁשִ

  .רבה ורב יוסף מחלפי סעודתייהו להדדי

  שיטות הראשונים

שאין מברין במועד, דהוי פרהסיא.  , וה"ר מאיר מארץ האי,סמ"קרוקח, סמ"ג, : דעת סעודת הבראה בחול המועד

דמברין ן, רא"ש, ר"ן, נמוקי יוסף, ומאירי, רמב"רמב"ם, ראב"ד, בימי חול. ודעת  )'ין מברין אלא על מיטה זקופהא'(ומתניתין 

  24.השו"ע. וכן פסק שאין מברין כדרכו בחול, אלא על מיטה זקופה)וקמ"ל (במועד, ובהכי איירי מתניתין 

  יברוהו  25גס בו,או דמיירי באבל, ואם היה לבו , בראשוניםשני פירושים : יברוהו על מיטות כפויותם היה לבו גס בו, א

  

  

                                                
אבל כיון שניענע ראשו, וכו'. הכל חייבין לעמוד מפני נשיא, חוץ מאבל וחולה. לכל אומרים שבו, חוץ  (כ"ז ב')מימרות דרבי יוחנן   . 22

  נהגות אבלות'.מאבל וחולה, הובאו להלן, כ"ח ב', בסוגית 'ה
 ר' רש"י (סוטה ל"ה א', ד"ה ה"ג ולא היא) שכתב שמברין לאבל סעודה לנחמו., לאכול משל אחרים בטעם החיובו יחזקאל כד,יז.  . 23

 .ו על לבם ולא ישליכוהו אחר גיווםשמראין לאבל שמשימין אות ,שכל זה בכלל נחמה הואוכן כתב ה'לבוש' (יו"ד סי' שעח), 

שם יתברך על כן צוה ה ,כי רצונו למות גם הוא ,כי האבל דואג ונאנח על מתו ואינו חושש לאכולכתב, יב כח, ח"ב) (נתורבינו ירוחם 

אחרי והאברבנאל פירש, כדי ש .שהוא עיקר זמן מרירותו ,לא יפחות מסעודה ראשונה ,לפיכך הפוחת .לאחרים שיאכילוהו משלהם

  .ראשונה משלו כי אם מהבראת אוהביוצוו שלא יאכל פעם  ,ומזון למאכלוקבורת המת לא יצטרך האבל ללכת לקנות בר ולחם 
- (סי' נח. רא"ש (הו"ד ברא"ש ומרדכי). ראב"ד וה"ר מאיר מארץ האי יום טוב ו,כג)(הל' או"ח תקמז,ח. יו"ד תא,ד. מקורות: רמב"ם   . 24

(חי' כ"ד ב', ד"ה . ר"ן (מצוה קצה). סמ"ק (לאוין עה). סמ"ג יין הקריעה, עמ' סו), ענה"א(תו. רמב"ן (מו"ק, סי' תתפד). מרדכי נט)

  .(הל' אבלות, סי' שטז). הרוקח (כ"ד ב', ד"ה ואין אומרין). מאירי (טו א ברי"ף, ד"ה ולא מברין). נמוקי יוסף מתני' אין קורעין)
  שאינו נוהג כדרך שאר אבלים, אלא שמח הוא. רש"י.  . 25



 

 

  

  

  

  

ישב לארץ עם האבל על  ,גס לבו באבל היהאם , ורק (בעת סעודת הבראה)או דמיירי באורח שבא לנחם  על מיטות כפויות.

   26ה.מיטה כפוי

שמביאים מוגמר,  27פירשו החילוק בין בית שהמת שם, רא"ש וריטב"א: מוגמר ובשמים בבית האבל ובבית המנחמין

ביאר החילוק לאחר שנקבר,  הראב"דושאין מביאים מוגמר.  לבין בית המנחמים, לאחר שנקבר, 28אבל אין מברכין עליו,

  29.כרא"שפסק  והשו"עכשהמנחמים אצלו מביאים מוגמר, מפני כבודם. וכשאינם שם, אין מביאים, שנראה כמתקשט. 

אפילו , הראשון אסור לאכול משלודכל יום  תוספותדעת : כללשון בסעודת הבראה, האם גם סעודה שניה ביום הרא

  32.השו"עוכן פסק  31דיום ראשון פירושו סעודה ראשונה. סמ"ג ורא"ש ודעת 30ן.פעמים ביום הראשו אוכל שתי

ביום הראשון ובשני אינו  ,הרי שאין לו מה לוכל: (מו"ק פ"ג ה"ה) בירושלמי: כתוב מצוה על שכניו שיאכילוהו משלהם

ומצוה על : הטורוכתב  הצריכוהו לכך.אבל אמרו תבוא מאירה לשכיניו ש .בשלישי הוא עושה בצינעה .עושה מלאכה

  33.בשו"עוכן פסק  .כדי שלא יאכל משלו ,אכילוהו משלהםשכיניו שי

לא היו מתנים לאכול זה עם זה סעודה ראשונה על ד מהר"םבשם  רא"ש: כתב רבה ורב יוסף מחלפי סעודתייהו להדדי

  35.השו"עוכן פסק  34.איממילא היו נוהגין כך בלא תנ, אלא מנת שגם הוא יאכל עמו כשיהיה אבל

, שיש להסתפק אם אשה נשואה חייבת לאכול משל רבינו מאירבשם  הרא"ש: כתב סעודת הבראה לאשה על ידי בעלה

אינו  ,כן הדין בשכיר או מלמד שאוכל אצל בעל הבית ואירעו אבלכתב שו 37והסיק דאינה יוצאה בשל בעלה. 36אחרים.

, מעצמו בלא תנאי ,או לבנו ובתו הגדולים ,מי שנותן מזונות לעני או ליתוםאמנם  .אוכל אצל בעל ביתו בסעודה ראשונה

ים' ,ואירען אבל   38.השו"ע . וכ"פאלא אוכלין משל בעל הבית ,ואינן צריכין לאכול משל אחרים ,קרינן ביה 'ֶלֶחם ֲאָנׁשִ

  

                                                
  אינו רגיל, ושמא אם ישב על הקרקע עם האבל, יראה בכך סימן רע, יברו את האורח על מיטה זקופה. ע"פ נימוקי יוסף. אבל אם  . 26
  ונקרא בית האבל לפי שלא ניתן שם רשות לנחם את האבל, כל זמן שמתו מוטל לפניו. תוספות הרא"ש.  . 27
על הנר ולא על הבשמים של מתים. נר לכבוד הוא דעביד בשמים  אין מברכין לא )נ"א ב'(ודכותה תנן בפ' אלו דברים בברכות   . 28

  לעבורי ריחא הוא דעבידי.
  .(ד"ה הא). ריטב"א (בתוספותיו, ד"ה הא). רא"ש (הו"ד בתוספות הרא"ש)יו"ד שעח,ז. מקורות: ראב"ד   . 29
  דהא לא קאמר תלמודא סעודה ראשונה אלא יום ראשון.  . 30
אמר רבי יהושע בן (פסחים ל"ו א') תלמודא יום ראשון, אינו כלום, דהכי נמי בפרק כל שעה ומה שדקדקו התוספות מדקאמר   . 31

), ופירשו המפרשים דעל ין יוצאים בה ידי חובה בליל הסדרלוי: יומא קמא לא תלושו לי בחלבא (לעניין מצה עשירה שאסורה שא

  כרחך סעודתא קמייתא קאמר. ב"י.
(עשין, . מקורות: סמ"ג )וכ"כ בפסקי הגר"א( תוספותת דעת הגר"א להחמיר, כדעת ומשמעו. (ב"י) יו"ד שעח,א. כדברי המיקל באבל  . 32

  .(כ"ז ב', ד"ה יום ראשון). תוספות (פט). רא"ש (הל' אבל, ד,ט, אות ט). הגהות מיימוניות )מ"יעשה דרבנן ב; הו"ד בהג
ב'ערוך השולחן' (יו"ד שעח, סעי' ב) כתב  :קפה ותה משלו לגבי אכילת תבשיל ושתיית והפוסקים האחרונים דנו יו"ד שעח,א.  . 33

שהעיקר הוא הלחם; אבל תבשילין יכול לאכול משלו. וב'גשר החיים' (ח"א, פרק כ, סעי' ב) ו'חזון עובדיה' (ח"א עמ' תפח, עיי"ש 

  בהרחבה) כתבו שמותר לו לשתות קפה או תה משלו; אבל פירות או תבשיל, אסור. 
  בכי האי גוונא שרי, אף על גב דמיחזי קצת כאלו אוכל משל עצמו. רא"ש.וקמ"ל גמרא ד  . 34
  .(סי' פד). רא"ש (הל' שמחות סי' קצד; הו"ד ברא"ש)יו"ד שעח,א. מקורות: מהר"ם   . 35
  מי אמרינן כיון דאוכלת משל בעלה, היינו משל אחרים, או כיון דמחייב במזונותיה כמה דאכלה משל עצמה דמי.  . 36
  ייב במזונותיה, וגם כיון שאוכלת תדיר עמו לא מיחזי כלחם של אחרים. רא"ש.כיון שח  . 37
  .(סי' פד). רא"ש (הל' שמחות סי' קצד; הו"ד ברא"ש)יו"ד שעח,ב. מקורות: מהר"ם   . 38



 

 

  

  

  

  

 ,לון עלי יומא דין אכילהדמך פקיד לא תקבכד רבי זעירא  ,בירושלמיגרסינן : אבל שלא רצה לקבל סעודת הבראה

 ,ושלא לאכול אותו היום כלום ,שאם רצו אבלים שלא לקבל הבראה זודשמעינן מצוואתו,  רמב"ןוכתב  .ולמחר מדיליה

  39.השו"ע. וכן פסק הרשות בידם

מי שנקבר בערב שבת סמוך לחשכה קודם בין השמשות חייב ש המרדכיכתב : סעודת הבראה במת שנקבר בערב שבת

, וכתב, אבל טוב שלא להברותו מפני הביא דבריו והשו"ע 40.אבל בערבי פסחים כהאי גונא אין מברין אותו. בהבראה

  41כבוד השבת, וכן נוהגים.

  שולחן ערוך

ח, הלכות חול המועד, סימ   ן תקמז)(או"

ית  ח.  תֹוְך ּבֵ ל ֵמת; ְולֹא ַיְברּו ָהָאֵבל ּבְ א ְקרֹוָביו ׁשֶ ְרָחָבה ֶאּלָ ּלֹא ַיְברּו ּבָ חֹול ַהּמֹוֵעד, ְוהּוא ׁשֶ א ַעל ִמּטֹות ַמְבִרין ּבְ ֹו ֶאּלָ

ָלל. ֶרֶגל ּכְ ה ּבָ ּטָ ת ַהּמִ ִפּיַ ֵאין ּכְ   ְזקּופֹות, ְלִפי ׁשֶ
"ד, הלכות אבלות, סימן שעח) ו י )  

ֵכָני ֵבלָא   א.  יֹום ִראׁשֹון. ּוִמְצָוה ַעל ׁשְ ר, ֲאִפלּו ּבְ ה ֻמתָּ ִנּיָ ְ ׁשּ ה ִראׁשֹוָנה, ֲאָבל ּבַ ְסֻעּדָ לֹו ּבִ ֶ ָלֶהם, ָאסּור ֶלֱאכֹל ִמׁשּ ֲאִכילּוהּו ִמׁשֶ ּיַ ו ׁשֶ

יֵמי ֶאְבלֹו, ְוהּוא לֹו. ְוָיכֹול ֶאָחד ְלַהֲאִכיל ֶאת ֲחֵברֹו ּבִ ֶ ּלֹא יֹאַכל ִמׁשּ ֵדי ׁשֶ ּלֹא  ּכְ יֵמי ֶאְבלֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ ן ְוַיֲאִכיֶלּנּו ּבִ ַיֲחזֹר ַגם ּכֵ

ְתִחָלה.    ַיְתנּו ּבִ

ֵאְרָעּה ֵא   ב.  ה ְנׂשּוָאה ׁשֶ ָ ים ַמְבִרין אֹוָתּה. ְוִאׁשּ ים ְלַהְברֹוָתּה; ֲאָבל ָנׁשִ ֵאְרָעּה ֵאֶבל, ֵאין ַלֲאָנׁשִ ה ׁשֶ ָ ֶבל, ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ֶלֱאכֹל ִאׁשּ

ָכרֹו ְוֵאְרעֹו ֵאֶבל, לֹא יֹאַכלְסֻעּדָ  ׂשְ ִכיר, ִאם אֹוֵכל ּבִ ׁש לֹו סֹוֵפר אֹו ׂשָ ּיֵ ֲעָלּה. ְוֵכן ִמי ׁשֶ ל ּבַ ֶ ה ִראׁשֹוָנה  ה ִראׁשֹוָנה ִמׁשּ ְסֻעּדָ

ַנאי, ְוֶאְרָעם ֵא  לֹא תְּ ן ָעִני אֹו ָיתֹום אֹו ִלְבנֹו ּוִבּתֹו, ּבְ ּזָ ִית. ֲאָבל ִמי ׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ֶ ל ִמׁשּ ֶ ה ִראׁשֹוָנה ִמׁשּ ֶבל, ְיכֹוִלים ֶלֱאכֹל ְסֻעּדָ

ִית. ַעל ַהּבַ   ּבַ

ה ִראׁשֹוָנה. ִאם   ג.  לֹו ֲאִפלּו ְסֻעּדָ ֶ ר ֶלֱאכֹל ִמׁשּ ּיֹום ָהִראׁשֹון, ֻמתָּ ּלֹא ֶלֱאכֹל ּבַ ְך  הגה:ָרָצה ָהָאֵבל ׁשֶ ְמׁשַ ּנִ יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ְוֵכן ִאם לֹא ִהְברּוהּו ּבְ

ְיָלה ּלוֹ ַעד ַהּלַ ֶ ְיָלה ִמׁשּ ּלַ ר ֶלֱאכֹל ּבַ ם רֹב ַהּפֹוְסִקיםְוֵאין ָצִריְך ַהְבָרָאה  ,, ֻמתָּ ׁשֵ    .)(טּור ּבְ

ְבִרין אֹותֹו ָאז; וְ   ה.  ּמַ אֹוֵמר ׁשֶ ָמׁשֹות, ֵיׁש ִמי ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ָכה קֶֹדם ּבֵ ת ָסמּוְך ַלֲחׁשֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ר ּבְ ְקּבַ ּנִ ֵא ִמי ׁשֶ ֵכיָון ׁשֶ ינֹו ִלי ִנְרֶאה ּדְ

ת, ְוֵכן נֹוֲהִגין. ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ּלֹא ְלַהְברֹותֹו ָאז, ִמּפְ   חֹוָבה טֹוב ׁשֶ

ם  ז.  ֵבית ָהָאֵבל, ּוְמִדיִחין ְקָערֹות, ּכֹוסֹות ּוְצלֹוִחּיֹות ְוִקיתֹונֹות, ְוֵאין ְמִביִאין ׁשָ ִדין ּבְ יִצין ּוְמַכּבְ ִמים ְולֹא ֻמְגָמר, ֲאָבל  ַמְרּבִ ׂשָ לֹא ּבְ

ִית ּבַ ִבין ְמִביִאים אֹוָתם ּבַ ֵבית ָהָאֵבל, ֶאָלא יֹוׁשְ מּוָעה ְוַאָגָדה ּבְ ם ְוֵאין ְמָבְרִכים ֲעֵליֶהם; ְוֵאין אֹוְמִרים ׁשְ ת ׁשָ ַהּמֵ   ְודֹוְמִמים.  ׁשֶ
"ד, הלכות אבלות, סימן תא) ו י )  

ין   ד.  ל ֵמת; ֲאָבל ַהְקרֹוִבים, ַמְבִרין. ְוהּוא ַהּדִ ּמֹוֵעד, ְוֵאין ַמְבִרין ּבֹו ֶאָלא ְקרֹוָביו ׁשֶ ֵתף ּבַ ה ּופּוִרים ְורֹאׁש ֵאין חֹוְלִצין ּכָ ַלֲחֻנּכָ

ְבִרין, ּמַ ִני, ֵאין קֹוְרִעין ְולֹא חֹוְלִצין וְ  חֶֹדׁש. ּוְכׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ יֹום טֹוב, ֲאִפלּו ּבְ לֹא ֵאין ַמְבִרין ֶאָלא ַעל ִמּטֹות ְזקּופֹות, ֲאָבל ּבְ

ַהּכֹל כִּ  ְבִרין ֶאת ַהְקרֹוִבים, ׁשֶ ּמַ ֶדֶרְך ׁשֶ   ְקרֹוָביו.ַמְבִרין; ּוְבחֹל ַהּמֹוֵעד ַמְבִרין ַהּכֹל ַעל ֶהָחָכם ְלתֹוְך ָהְרחֹוב, ּכְ

                                                
ונה. יו"ד שעח,ג. ולשון השו"ע קצת צ"ב שכתב: אם רצה האבל שלא לאכול ביום הראשון, מותר לאכול משלו אפילו סעודה ראש  . 39

  ואכן ביאר הש"ך את דבריו (ס"ק ה): מותר לאכול, ביום שני או בלילה שאחר יום ראשון, משלו אפילו סעודה ראשונה. 
הלכה כרבי יוסי בערב שבת דמותר להתחיל לאכול מן המנחה ולמעלה, והלכה כרבי  (פסחים ק' א')דפסקינן בפרק ערבי פסחים   . 40

  יהודה בערבי פסחים.
  .(סי' תתקלג). מקורות: מרדכי יו"ד שעח,ה  . 41



 

 

  

  

  הספד במועדברכת אבלים ו

(אומרים  ופוטרין את הרבים ,אבל עומדין בשורה ומנחמין .במועד 42ואין אומרים ברכת אבלים: משנה ')א(כ"ז 

  .להם לכו לבתיכם לשלום)

של נשים  (מניחים מיטה)ולא  ,שלא להרגיל את ההספד ,(להספידו) טה ברחוביאין מניחין את המ) :המשנה(המשך 

  .(ששופעות זיבה) לם מפני הכבודלעו

עד שהיו קרוביו  ,קשה לקרוביו יותר ממיתתו (על תכריכים טובים)בראשונה היתה הוצאת המת : תנו רבנן ז ב')(כ"

ונהגו העם אחריו לצאת  .ויצא בכלי פשתן ,עד שבא רבן גמליאל ונהג קלות ראש בעצמו .מניחין אותו ובורחין

   .בכלי פשתן

   .דנא נהוג עלמא אפילו בצרדא בר זוזאוהאי :אמר רב פפא

וכל  .(ויכולים להספידו במועד) אין מועד בפני תלמיד חכם :אמר רב פפא .טה ברחוביאין מניחין את המ :)(שנינו

  . לא, אבל שלא בפניו. והני מילי בפניו .שכן חנוכה ופורים

   !והא רב כהנא ספדיה לרב זביד מנהרדעא בפום נהרא?! איני )ומקשה(

  .וכבפניו דמי ,יום שמועה הוה :ר רב פפיאמ

(יולדת שמתה מחמת  אלא חיה לא שנו :אמרי נהרדעי .ולא של נשים לעולם מפני הכבוד (שנינו במשנה:) ')ח א(כ"

   .מניחין ,אבל שאר נשים .וולד, שהיא שופעת)

ֵבר" 43,דכתיב ,אפילו שאר הנשים :אלעזר אמר ביר ּקָ ם ִמְרָים ַותִּ ָמת ׁשָ   .סמוך למיתה קבורה ",םׁשָ  ַותָּ

  שיטות הראשונים

היכא דשכיב ליה שיכבא אסיר ליה למספד ולמנהג אבילות , דוהשאילתות עותוספר המקצ דעת: אבלות בפורים

 ,בטלה הימנו גזירת שבעה ,ימי אבילות תמקמי פוריא ואתרמי פוריא בגו שבעוהיכא דשכיב ליה שיכבא  44.בפוריא

  ודעת  47ת.דלא עדיף משב, נוהגאבל דברים של צנעא דלא יתאבל כלל בפורים.  הר"םמודעת  45.46מידי דהוה ארגלים

                                                
. (ח' ב')ברכת רחבה, שמברין אותו סעודה ראשונה משל אחרים, ומברכין שם ברכת אבלים, והיא מפורשת בכתובות פרק ראשון   . 42

דעת תוספות שראשונה פותחת בברוך, והאחרות . וראה בכתובות ח' ב', שם מבואר שהיו אומרים ד' ברכות. (ברכות ט"ז ב')רש"י 

(ראה תורת האדם, עניין ההתחלה, ד"ה בהקורא, כולן סמוכות לה ואינן פותחות. ודעת רמב"ן שאף הראשונה אינה פותחת בברוך 

מר : מקום שנהגו לומר ברכת אבלים שלוש, אומר שלוש. שתיים, אומר שתיים. אחת, או)(ברכות ג,כג. וראה תוספתא עמ' קנ)

  שעכשיו לא נהגו לאומרן כלל. (תורת האדם, עמ' קנד, עיי"ש). וכתב רמב"ן (והעיקרית: ברוך מנחם אבלים)אחת 
  במדבר, פרשת חוקת, כ,א.  . 43
: שמחה ומשתה ויו"ט כתיב, שמחה ומשתה מלמד (מגילה ה' ב')יוסף  מר רביה מלתא אסיר למיתב בתעניתא. דאואי איתרע ב  . 44

יו"ט מלמד שאסורין בעשיית מלאכה. ומתרגמין בהספד ובתענית אסור אבל יום טוב לא, דתנן מקום שנהגו שאסורין בתענית. ו

  לעשות מלאכה בפורים עושין.
ורגלים מפסיקין ואינן עולים, מאי טעמא? דשמחה כתיב בהו ושמחת בחגך, פורים נמי שמחה כתיב ביה ועשה אותם ימי משתה   . 45



 

 

  

  

  

  

  

, שיום רבינו ירוחםואפילו דברים שבפרהסיא. ודעת  48, שנוהגת אבלות בפורים,רבינו גרשום, רמב"ם, ר"ן, וריטב"א

. כרמב"םבמקום אחד פסק  והשו"ענוהג בפורים, ובשאר הימים אינו נוהג אבילות כלל.  (שהוא מהתורה)ראשון של אבלות 

  49.כמהר"םפסק  כמהר"ם. והרמ"אובמקום אחר פסק 

  שולחן ערוך

( ח, הלכות חול המועד, סימן תקמז   (או"

יל ֶאת ַההֶ   א.  ּלֹא ְלַהְרּגִ ְרחֹוב, ׁשֶ ה ּבָ ּטָ יִחין ֶאת ַהּמִ ד ְוַתֲעִנית; ְלִפיָכְך ֵאין ַמּנִ ֶהְסּפֵ ד; ּוִמּטַ חֹול ַהּמֹוֵעד ָאסּור ּבְ ַעם ֶזה ֵאין ְסּפֵ

ן.  ֶבר ְמֻתּקָ ְהֶיה ַהּקֶ ּיִ ָברֹות ַעד ׁשֶ ת ְלֵבית ַהּקְ   מֹוִליִכין ֶאת ַהּמֵ
( ופורים, סימן תרצו ח, הלכות מגילה    (או"

ה ּופּוִרים.   ד.  ֲחֻנּכָ ְבֵרי ֲאֵבלּות נֹוֲהִגים ּבַ ל ּדִ ה  הגה:ּכָ ִגּלָ מַֹע ַהּמְ ֶנֶסת ִלׁשְ ל ָמקֹום ֵיֵלְך ְלֵבית ַהּכְ מֹוֵעד ָקָטן). ְוִאם יּוַכל ּוִמּכָ (ּתֹוָספֹות פ''ק ּדְ

ה, ָעִדיף ְטֵפי (ַמֲהִרי''ל) ִגּלָ ט''ו (ָהרֹא''ׁש ּוִמְנָהִגים) .ֶלֱאסֹף ִמְנָין ְלֵביתֹו ִלְקרֹות ַהּמְ י''ד ְולֹא ּבְ פּוִרים, לֹא ּבְ ֵאין ֲאֵבלּות נֹוֵהג ּבְ  ,ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ִצְנָעה, נֹוֵהגְוֵכן נֹוֲהִגין; ַוֲאִפּלּו ֲא  ּבְ ָבִרים ׁשֶ ְבֵרי ַעְצמֹו); ֲאָבל ּדְ ֵני ּפּוִרים (ּדִ פּוִרים,  ;ֵבלּות יֹום ִראׁשֹון ִנְדֶחה ִמּפְ ֵאין נֹוֵהג ֲאֵבלּות ּבְ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

טּור ַעְצמֹו ּבְ ַסק ָהַרב ּבְ ת, ְוֵכן ּפָ ּבָ מֹו ׁשַ ְבָעה ְיֵמי ֲאֵבלּות ּכְ ָעה סי' ת''א עֹוֶלה לֹו ְלִמְנַין ׁשִ   .יֹוֶרה ּדֵ
"ד, הלכות אבילות, סימן תא) ו י )  

ָאסּור ְלַהְרִגיל ֶאת ַהֶהְסּפֵ   א.  ד, ׁשֶ ּלֹא ְלַהְרִגיל ֶאת ַהֶהְסּפֵ חֹל ַהּמֹוֵעד, ׁשֶ ְרחֹוב ּבְ ה ּבָ ּטָ יִחין ֶאת ַהּמִ חֹל ַהּמֹוֵעד, ֶאָלא ֵאין ַמּנִ   ד ּבְ

  

  

                                                                                                                                                                         

בכ"ה בכסליו יומי חנוכה תמניא אינון : (שבת כ"א ב')דתנו רבנן  ,וכה לא מפסקא ואסור בהספדושמחה. ודוקא פורים, אבל חנ

  וכן ראשי חדשים.. אבל ימי אבילות לא מפסקי ,מספד הוא דאסיר ;דלא למספד בהון
בעה ימים לפני א"כ הוא הדין נמי ש ,רת שבעהיוהקשה רבינו מאיר כיון דסבירא ליה דשעה אחת לפני הפורים בטלה ממנו גז  . 46

דרבן גמליאל אומר משחרב  (י"ט א')א"כ כי פליגי בהאי פירקא  .כי דימה אותה לגמרי לרגל ,שיםוהפורים בטלה ממנו גזירת של

 ,דחזינן דפורים לא חשיב כרגלים ,ועוד ?!אמאי לא חשיב נמי פורים ,ופליגי תנאי עליה ,ביהמ"ק ראש השנה ויום הכפורים כרגלים

   רא"ש.! ובפורים מענות ומטפחות ,ד מענות ולא מטפחותדתנן נשים במוע
ולאחר שהתפללו בבית האבל בליל פורים בערב הורה לו שילך לבית הכנסת בעת קריאת המגילה דאפילו עבודה דקרבן צבור   . 47

נות, דאבל חייב , כל שכן אבילות דרבנן. וחייב לשלוח מ(ג' א')שדוחה שבת קריאת המגילה דוחה אותה כדאמרינן בפ"ק דמגילה 

יום י"ד וט"ו יומי פוריא  (י"ח ב')בכל מצות האמורות בתורה. וביום חמשה עשר נמי אינו מתאבל כדאמרינן בפרק שני דתענית 

דלא למיספד בהון ואמר רבא לא נצרכה אלא לאסור את של זה בזה ואף על גב דלא מתאבל בהון, עולין לו, מידי דהוה אשבת. 

  .ואחר כך משלים אבילתו
אבל ראש חודש ופורים, לא. ואי תימא בפורים  ;בת ורגלים וראש השנה ויום כפוריםאלא ש ,שלא מנו חכמים שאין אבילות נוהג  . 48

הא תני רב יוסף שמחה שאסור בהספד משתה שאסור בתענית וכן חנוכה  ,לא תנהוג אבילות דהא כתיב ביה ימי משתה ושמחה

  וראשי חדשים. רבינו גרשום.
, וכמו ולענין הלכה נקטינן דאין פורים מבטל האבלותכתב: " (יו"ד). יו"ד תא,ז. ובב"י (פסק כרמב"ם, והרמ"א השיגו)תרצו,ד  או"ח  . 49

דלגבי הרמב"ם רבים . ולנהוג בו אבלות, נקטינן כדברי הרב רבינו מאיר והרא"ששהסכימו הרמב"ם והרב רבינו מאיר והרא"ש. 

להקל. וכן פסק המשנ"ב (ברכי יוסף, או"ח תרצו,ד, סעי' י) . וכן הכריע החיד"א ראה דרישה)(וומקילים באבל."  ,ובתראי ,נינהו

(פסקי מהר"ם יו"ד פסקים ומנהגים סי' . וכתב שמכל מקום יראה למעט במיני שמחה שעושין. מקורות: מהר"ם (תרצו, ס"ק יב)

. מרדכי (הו"ד במרדכי). רבינו גרשום (סי' פה)רא"ש . (הו"ד ברא"ש). ספר המקצועות ושאילתות (הל' אבל יא,ג). רמב"ם קיז)

  .(נתיב כח ח"ב). רבינו ירוחם (חי' כ"ד א', ד"ה ולענין פורים, עיי"ש). ר"ן (הלכות אונן, סי' תתקט)



 

 

  

  

  

  

  

ְלִמיד ָחָכם; ְלִפיָכְך ֵאין מוֹ  ן. ִלְכבֹוד תַּ ל ַהֶקֶבר ְמֻתָקן ּוְמֻזּמָ ְהֶיה ּכָ ּיִ חֹל ַהּמֹוֵעד, ַעד ׁשֶ ת ְלֵבית ַהְקָברֹות ּבְ   ִליִכין ַהּמֵ

ב ִלְקרַֹע.   ג.  מּוָעה ְקרֹוָבה, ַחּיָ חֹל ַהּמֹוֵעד ׁשְ ַמע ּבְ   ׁשָ

ל ֵמת; ֲאבָ   ד.  ּמֹוֵעד, ְוֵאין ַמְבִרין ּבֹו ֶאָלא ְקרֹוָביו ׁשֶ ֵתף ּבַ ה ּופּוִרים ְורֹאׁש ֵאין חֹוְלִצין ּכָ ין ַלֲחֻנּכָ ל ַהְקרֹוִבים, ַמְבִרין. ְוהּוא ַהּדִ

ִני, ֵאין קוֹ  יֹום טֹוב ׁשֵ יֹום טֹוב, ֲאִפלּו ּבְ ְבִרין, ֵאין ַמְבִרין ֶאָלא ַעל ִמּטֹות ְזקּופֹות, ֲאָבל ּבְ ּמַ ְרִעין ְולֹא חֹוְלִצין ְולֹא חֶֹדׁש. ּוְכׁשֶ

ְקרֹוָביו. ַמְבִרין; ּוְבחֹל ַהּמֹוֵעד ַמבְ  ַהּכֹל ּכִ ְבִרין ֶאת ַהְקרֹוִבים, ׁשֶ ּמַ ֶדֶרְך ׁשֶ   ִרין ַהּכֹל ַעל ֶהָחָכם ְלתֹוְך ָהְרחֹוב, ּכְ

ל ָמקֹום ֵאין ֲאֵבלּות  ז.  י ֵמת לֹו ֵמת קֶֹדם ּפּוִרים, ּוָפַגע ּבֹו ּפּוִרים, ֵאינֹו ַמְפִסיק ָהֲאֵבלּות; ּוִמּכָ ט"נֹוֵהג ּבֹו, לֹא ּבְ , ו"ד ְולֹא ּבְ

ֶהם, עֹוִלים לֹו ִמּמִ  ל ּבָ ֵאינֹו ִמְתַאּבֵ י ׁשֶ לַֹח ָמנֹות. ְוַאף ַעל ּפִ ב ִלׁשְ ִצְנָעא נֹוֵהג, ְוַחּיָ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ת.ֶאָלא ּדְ ּבָ מֹו ׁשַ ְבָעה, ּכְ ִ  ְנַין ַהׁשּ

  חברא קדישא

   .כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה ,מת בעיר :ואמר רב יהודה אמר רב (כ"ז ב')

אמר להו ליהוו  .חזא הנך אינשי דקא עבדי עבידתא .שמע קול שיפורא דשכבא .א איקלע לדרומתארב המנונ

   ?!לא שכבא איכא במתא !הנך אינשי בשמתא

   .איכא במתא חבורתא :אמרו ליה

  .אי הכי שריא לכו :אמר להו

  שיטות הראשונים

דבכל  מב"ןי"ץ גיאת וררן לו קוברין. ודעת במת מצוה שאי הוקמאבה"ג : מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה

  51.השו"עוכן פסק  50מת בעלמא מיירי.

  ערוךשולחן 

"ד, הלכות אבלות, סימן ( ו   שמג)י

ל ָצְרכּ   א.  ֵהא לֹו ּכָ ּיְ הּו ַעד ׁשֶ ל ָהרֹוֶאה ֵמת ְוֵאינֹו ְמַלּוֵ ּכָ ְמָלאָכה, ׁשֶ ֵני ָהִעיר ֲאסּוִרין ּבִ ל ּבְ ִעיר, ּכָ ר ִנדּ ֵמת ּבָ ּוי הּוא. ְוִאם ֵיׁש ֹו, ּבַ

ָבִרים ֲאמוּ  ה ּדְ ּמֶ ֵאיָנּה יֹוָמּה. ּבַ יֹום ׁשֶ ר ּבְ יֹוָמּה, ֻמתָּ ֵמִתים ּבְ ל ַאַחת ִמְתַעֶסֶקת ּבְ ּכָ ִעיר, ׁשֶ ַעת ֲחבּורֹות ּבָ ׁשְ ּלֹא ּבִ ִרים, ׁשֶ

ן. ִדְלַקּמָ ֵטִלים, ּכְ ַעת הֹוָצָאתֹו ַהּכֹל ּבְ ׁשְ   הֹוָצָאתֹו, ֲאָבל ּבִ

  

                                                
וחזי הנך אינשי דעבדי  ,דרב המנונא כי איקלע לההוא מתא ושמע קל שיפורא דשכבא ,ועוד !דהא שמעתא סתמא אמירא  . 50

  .דלשמתניהו?! רי"ץ גיאתמתינהו עד דאמרו ליה חבורתא איכא ושרינהו, מי בריר ליה דמת מצוה הוא עבידתא וש
הו"ד ברמב"ן). רמב"ן (שער הל' אבל; רי"ץ גיאת ((סי' כא, הלכות אבל; הו"ד ברמב"ן).  מקורות: בה"גור' ערוך השולחן. יו"ד שמג,א.   . 51

  הסוף, ענין מי שמתו מוטל לפניו, עמ' עה).



 

 

  

  

  התקשות ובכי על המת

   .על מת אחר הוא בוכה ,כל המתקשה על מתו יותר מדאי :יהודה אמר רב "רוא (כ"ז ב')

ֻנדּו לוֹ ַאל תִּ " שלשה  ?הא כיצד .ל תנודו לו יותר מכשיעורוא ,אל תבכו למת יותר מדאי -  52"ְבּכּו ְלֵמת ְוַאל תָּ

אי אתם רחמנים  :מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא .שים לגיהוץ ולתספורתוושל ,ושבעה להספד ,ימים לבכי

  .בו יותר ממני

כּו ָבכֹו ַלהֵֹלךְ "     53, אמר רב יהודה: להולך בלא בנים."ּבְ

  . )54(ונעשית לו כהיתר רב הונא אמר: זה שעבר עבירה ושנה בה

שה ומשל 55.יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין שתי כתיפיו ,שה ימים הראשוניםואבל של :אמר רבי לוי

   .כאילו עוברת כנגדו בשוק ,מכאן ואילך .כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זוית ,עד שבעה

  :)ת ויחיפרש( בזוהר תאיא

ַלת ֲעֵליּה, ּוְתלַ  ְבָרא ְלֵביָתא, ְוִאְתַאּבָ יָתא ְלִקְבָרא, ּוִמּקִ א ָאְזָלא ִמּבֵ ְבָעה יֹוִמין, ַנְפׁשָ ל ׁשִ א ֲחֵזי, ּכָ יֹוָמא, תָּ ת ִזְמִנין ּבְ

א. ִאְתּדָ  ח ְלַאְתָעָרא ִלּבָ ּגַ ַעְלָמא, ְוַיׁשְ ָיַדע ּבְ א ְוגּוָפא, ְוֵלית ַמאן ּדְ ֲחָדא ַנְפׁשָ א ָאְזָלא נּו ּכְ ְלָבַתר, ּגּוָפא ִאְתְטִריד, ְוַנְפׁשָ

ַתְחָיא  מִ ְוִאּסְ ַעְלָמא, ּוְמַבְקָרא ְלִקְבֵריּה, ַעד ּדְ ָטא ּבְ ם, ְוָנְפָקא ְוׁשָ יִהּנָ ּגֵ א. ּבַ ׁשָ ִאְתַלּבְ ה ּדְ ּמָ א ּבְ ׁשָ   ְתַלּבְ

ִביק  א. ּגּוָפא ׁשָ ֵריַסר ַיְרֵחי, ָנְייִחין ּכֹּלָ ׁש. רּוָחא ְלָבַתר תְּ ִאְתָלּבַ ָמאָנא ּדְ רּוָחא, ּבְ א ִאְתְצֵריר ְוִאְתְנִהיר ּבְ ַעְפָרא. ַנְפׁשָ ּבְ

ָכל ִעּנּוִגין. ְוכֹלָּ  ָמָתא ָסְלָקא ִלְצרֹוָרא ְדִעּנּוָגא ּדְ ִגְנָתא ְדֵעֶדן. ִנׁשְ ג ּבְ ָדא ְלִזְמִנין ְיִדיָען. ִאְתַעּנַ א ּבְ ר ּדָ ַ   א ִאְתַקׁשּ

מֹוְדָען, ַעל ַמה ָקְייֵמי, ְוִיְתנְ  תְּ ִלין ְוָלא ָיְדִעין ְוָלא ִאׁשְ ּכְ ָלא ִמְסתַּ א, ּדְ א ֲחֵזי, ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ד תָּ ְייהּו ְלֶמְעּבַ י ִמּנַ ׁשֵ

ּקּוֵד  ָעְבֵדי ְלבּפִ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ּדְ ָעְבֵדי ְלבּוׁש ְיָקר ְלֵעיָלא. ְוִאית ּפִ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ּדְ ִאית ּפִ א. י אֹוַרְייָתא. ּדְ ּוׁש ְיָקר ְלַתתָּ

ר נָ  א ִאְצְטִריָכן ֵליּה ְלּבַ י ְיָקר ְלַהאי ַעְלָמא. ְוכֹּלָ ָעְבֵדי ְלבּוׁשֵ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ּדְ הּו ְוִאית ּפִ ּלְ ׁש, ּכֻ ׁש, ּוִמן יֹומֹוי ַמּמָ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא.ִמְת  ְקָנן, ּכְ   56תַּ

                                                
כּו ָבכֹו ַלהֵֹלךְ : ירמיהו כב,י   .52 ֻנדּו לֹו ּבְ ְבּכּו ְלֵמת ְוַאל תָּ י לֹא ָיׁשּוב עוֹ  ַאל תִּ   . ד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתוֹ ּכִ
דקאמר התם אל תבכו  ,והכי משמע בסוגיא .שהונראה דמי שמת בלא בנים יכול לבכות עליו טפי משלכתב הב"ח (יו"ד שצד,א),   . 53

דסיפיה דקרא  ,להולך בלא בנים, בכו בכה להולךוכו', שה לבכי והא כיצד של ,ואל תנודו לו יותר מכשיעור למת יותר מדאי

  . כו בכה יותר מדאי להולך בלא בניםאבל ב, אל תבכו יותר מדאי :דקאמר ,ארישיה קאי
י לֹא ָיׁשּוב עוֹ ועליו נאמר סיפא דקרא:   . 54   . ֶרץ מֹוַלְדּתוֹ ְוָרָאה ֶאת ֶא  (שכן נעשית לו כהיתר) דּכִ
  . נמוקי יוסף (יח א ברי"ף). וכל כך יעמוד בכובד ראש .מאחוריו היתה דוקרתו ,שאילו זוקף ראשו  . 55
ִמיםּבֹא ְרֵאה,  :)ב- ו א"רכ( בראשית, פר' ויחי ,זוהר :תרגום  . 56 ְבַעת ַהּיָ ל ׁשִ ֶלת ָעָליו, ּכָ ִית, ּוִמְתַאּבֶ ֶבר ַלּבַ ֶבר, ּוֵמַהּקֶ ִית ַלּקֶ ֶפׁש הֹוֶלֶכת ֵמַהּבַ , ַהּנֶ

ּיֹום ִנּדוֹ  ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ב. ְוׁשָ יַח ְלעֹוֵרר ֶאת ַהּלֵ ּגִ עֹוָלם ְוַיׁשְ ּיֹוֵדַע ּבָ ֶפׁש ְוַהּגּוף, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ֶאָחד ַהּנֶ ךְ ִנים ּכְ ֶפׁש הֹוֶלֶכת  ַאַחר ּכָ ַהּגּוף ִנְטָרד, ְוַהּנֶ

ּמִ  ֶ ַמה ׁשּ ת ּבְ ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ ֶרת ֶאת ִקְברֹו, ַעד ׁשֶ עֹוָלם ּוְמַבּקֶ יִהּנֹם, ְויֹוֵצאת ּוְמׁשֹוֶטֶטת ּבָ ּגֵ ת. ּוִמְתַרֶחֶצת ּבַ ׁשֶ ר חֶֹדׁש ְתַלּבֶ ֵנים ָעׂשָ ם ָנִחים.  ַאַחר ׁשְ ּלָ ּכֻ

ָאר  ַגן ֵעֶדן, ְוַהנְּ ַהּגּוף ִנׁשְ ֶגת ּבְ ת. ָהרּוַח ִמְתַעּנֶ ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ ְלּבּוׁש ׁשֶ ּמַ רּוַח, ּבַ ֶפׁש ִנְצֶרֶרת ּוְמִאיָרה ּבָ ָעָפר. ַהּנֶ ָמה עֹוָלהּבֶ ל  ׁשָ ל עֶֹנג ּכָ ִלְצרֹור ׁשֶ

ים ְידּוִעים.  ֶזה ִלְזַמּנִ ר ֶזה ּבָ ִלים ְולֹא יֹוְדִעים ְולֹא מּוָדִעים ַעל ָמה עֹוְמִדים, ּבֹא ְרֵאהָהִעּנּוִגים, ְוַהּכֹל ִנְקׁשָ ּכְ ּלֹא ִמְסתַּ , אֹוי ָלֶהם ִלְבֵני ָאָדם ׁשֶ

ׁש ִמְצוֹות ּתוֹ  ּיֵ ח ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ׁשֶ ּכָ ה, ְוִנׁשְ ד ְלַמּטָ עֹוׂשֹות ְלבּוׁש ִנְכּבָ ד ְלַמְעָלה, ְוֵיׁש ִמְצוֹות ּתֹוָרה ׁשֶ עֹוׂשֹות ְלבּוׁש ִנְכּבָ ָרה ׁשֶ

לָּ  ׁש ּכֻ ָמיו ַמּמָ ה, ְוַהּכֹל ָצִריְך לֹו ָלָאָדם, ּוִמּיָ ד ָלעֹוָלם ַהּזֶ עֹוׂשֹות ְלבּוׁש ִנְכּבָ מֹו ׁשֶ ְוֵיׁש ִמְצוֹות ּתֹוָרה ׁשֶ ַאְרנּו.ם ִנְתָקִנים, ּכְ   ּבֵ



 

 

  

  

  

  שיטות הראשונים

שכל אותה השנה הדין מתוח כנגד המשפחה. דאמר רבי , 'בירושלמיאמרינן : ברת כנגדו בשוקכאילו עו ,מכאן ואילך

 ?למה הדבר דומה .היא חוזרת לתערה ,דשולאחר שנים עשר ח .היא רופפת םשיועד של .כל שבעה החרב שלופה :יוחנן

 ,בן זכר באותה המשפחהאם נולד : ואמר רבי לעזר 57כיון שנתרערעה אחת מהן נתרערעו כולן. ,לכיפה של אבנים

  58.בשו"עוהובא  'נתרפאת כל אותה המשפחה.

  שולחן ערוך

"ד, הלכות אבילות, סימן שצד) ו י )  

ְתַק   א.  אי; ְוָכל ַהּמִ ת יֹוֵתר ִמּדַ ין ַעל ַהּמֵ ִ ה ָיִמים ִלְבִכי, ֵאין ִמְתַקׁשּ לֹׁשָ אי, ַעל ֵמת ַאֵחר הּוא ּבֹוֶכה; ֶאָלא ׁשְ ה ָעָליו יֹוֵתר ִמּדַ ֶ ׁשּ

ים ְלִתְסּפֶֹרת ּוְלִגהּוץ.  לֹׁשִ ד, ׁשְ ְבָעה ְלֶהְסּפֵ  ׁשִ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַהּכֹל ְלִפי ָחְכָמָתם; ְוֵאין   ב.  ָאר ָהָעם. ֲאָבל תַּ ׁשְ ָבִרים ֲאמּוִרים, ּבִ ה ּדְ ּמֶ ּבֹוִכים ֲעֵליֶהם יֹוֵתר ִמל' יֹום; ְוֵאין ּבַ

יִדין אֹותֹו.  מּוָעתֹו ְלַאַחר י''ב חֶֹדׁש, ֵאין ַמְסּפִ א ׁשְ ּבָ יִדין ֲעֵליֶהם יֹוֵתר ִמי''ב חֶֹדׁש; ְוֵכן ָחָכם ׁשֶ   ַמְסּפִ

א ֲעַדיִ   ג.  ּמָ ה ָיִמים, ׁשֶ לֹׁשָ ִתים ׁשְ   ן הּוא ַחי. יֹוְצִאין ְלֵבית ַהְקָברֹות ּופֹוְקִדים ַעל ַהּמֵ

ִאלּו ֶחֶרב ֻמנַּ   ד.  ה ָיִמים ִיְרֶאה ָהָאֵבל ּכְ לֹׁשָ ל ׁשְ ְ ּכָ ֵתָפיו; ִמׁשּ ין ּכְ ֶקֶרן ָזִוית; ַחת לֹו ּבֵ ֶנְגּדֹו ּבְ ִאלּו ָזקּוף ּכְ ְבָעה, ּכְ ה ְוַעד ׁשִ לֹׁשָ

ּוק; ְוָכל אֹוָתּה הַ  ׁשּ ִאלּו עֹוֵבר ְלָפָניו ּבַ ים, ּכְ לֹׁשִ ְבָעה ְוַעד ׁשְ ִ ן ָזָכר ִמׁשּ ָחה; ְוִאם נֹוָלד ּבֵ ּפָ ֶנֶגד אֹוָתּה ִמׁשְ ין ְמתּוָחה ּכְ ָנה ַהּדִ ָ ׁשּ

ָחה.  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ את ּכָ ָחה, ִנְתַרּפֵ ּפָ אֹוָתּה ִמׁשְ   ּבְ

ל ַהֲחבּוָרה.   ה.  ְדַאג ּכָ ת, תִּ ּמֵ   ֶאָחד ֵמַהֲחבּוָרה ׁשֶ

ּוּו ֲחָכִמי  ו.  ּצִ מֹו ׁשֶ ל ּכְ ֵאינֹו ִמְתַאּבֵ ל ִמי ׁשֶ ְתׁשּוָבה. ּכָ יו ְוַיֲחזֹר ּבִ ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ   ם, ֲהֵרי ֶזה ַאְכָזִרי; ֶאָלא ִיְפַחד ְוִיְדַאג ִויַפׁשְ

  

                                                
  תוספות.. אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחין כו' ,)"ה ב'ובש"ס דידן נמי אמרינן (שבת ק  . 57
, תיכף קודם מיתתו, באים שלושה מלאכים: אחד אחד: שבעה דינין עוברין על האדם. והן: ב ב'אבן שלמה' להגר"אוכת יו"ד שצד,ד.  . 58

ד אותו תורה בבטן חושב העברות שעשה. והשלישי, שלימחושב כל הרגעים שהיה בעולם, ונוטל חשבונו מה עשה בהם. והשני, 

לפלוני דמריד  יויו, הוא אחר המיתה, כשמוליכין אותו לקבר, מכריזין לפניו, השניתו. יהם שלמים א אמו, ועכשיו בא לראות אם

, הוא חיבוט הקבר, נידון כל איבר ואיבר שנהנה בעולם הרביעי, כשמכניסין אותו לקבר, נידון למעלה. השלישיבמלכא! ונידון אז. 

 לו דיבור אחדנאבד אפיא ול( כף הקלע עבור דברים בטלים ,השישיעתא, נפשו עליו תאבל. ל, דינא דתוהחמישיהזה שלא במצוה. 

תוספות (ד"ה  . הו"ד בראשונים).מו"ק פ"ג ה"זירושלמי ( מקורות:. הגיהנום ,השביעי. )וגם עבור החמדה(, ונעשה רוח )נכתבשלא 

  מכאן). נימוקי יוסף (יח א ברי"ף). 


