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  . המתאבלים בסיפור המקראיב

 אבל על אבא: .1

 ֵעָׂשו ַוֹּיאֶמר ָאִביו ֵּבֲרכוֹ  ֲאֶׁשר ַהְּבָרָכה ַעל ַיֲעֹקב ֶאת ֵעָׂשו ַוִּיְׂשֹטם – מא פסוק כז פרק בראשית -עשו   )א
 :ָאִחי ַיֲעֹקב ֶאת ְוַאַהְרָגה ָאִבי ֵאֶבל ְיֵמי ִיְקְרבּו ְּבִלּבוֹ 

 5 ָּגדֹול ִמְסֵּפד ָׁשם ַוִּיְסְּפדּו ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ֲאֶׁשר ָהָאָטד ֹּגֶרן ַעד ַוָּיֹבאּו - י פסוק נ פרק בראשית -יוסף   )ב

 :ָיִמים ִׁשְבַעת ֵאֶבל ְלָאִביו ַוַּיַעׂש ְמֹאד ְוָכֵבד

 אבל על בן: .2

 ָטֹרף ֲאָכָלְתהּו ָרָעה ַחָּיה ְּבִני ְּכֹתֶנת ַוֹּיאֶמר ַוַּיִּכיָרּה) לג( -  לה-לג, לז רקפ בראשית -יעקב על יוסף   )א
 ַוָּיֻקמּו) לה: (ַרִּבים ָיִמים ְּבנוֹ  ַעל ַוִּיְתַאֵּבל ְּבָמְתָניו ַׂשק ַוָּיֶׂשם ִׂשְמָתיו ַיֲעֹקב ַוִּיְקַרע) לד: (יֹוֵסף ֹטַרף

 10 :ָאִביו ֹאתוֹ  ַוֵּיְבּךְ  ְׁשֹאָלה ָאֵבל ְּבִני ֶאל ֵאֵרד ִּכי ַוֹּיאֶמר ְלִהְתַנֵחם ַוְיָמֵאן ְלַנֲחמוֹ  ְּבֹנָתיו ְוָכל ָּבָניו ָכל

 ַבֶּדֶר ֵהָּמה ַוְיִהי) ל( - לא-ל, יג פרק ב שמואל -דוד על השמועה שאבשלום הרג את בני המלך   )ב
 ַוָּיָקם) לא( ס: ֶאָחד ֵמֶהם נֹוַתר ְוא ַהֶּמֶל ְּבֵני ָּכל ֶאת ַאְבָׁשלֹום ִהָּכה ֵלאֹמר ָּדִוד ֶאל ָבָאה ְוַהְּׁשֻמָעה

ס: ְבָגִדים ְקֻרֵעי ִנָּצִבים ֲעָבָדיו ְוָכל ָאְרָצה ַוִּיְׁשַּכב ְּבָגָדיו ֶאת ַוִּיְקַרע ַהֶּמֶל 

 קֹוָלם ַוִּיְׂשאּו ָּבאּו ַהֶּמֶל ְבֵני ְוִהּנֵה ְלַדֵּבר ְּכַכתוֹ  ַוְיִהי) לו( - לז-לו, יג פרק ב שמואל -דוד על אמנון   )ג
 15 עמיחור ֶּבן ַּתְלַמי ֶאל ַוֵּיֶל ָּבַרח ְוַאְבָׁשלֹום) לז: (ְמֹאד ָּגדֹול ְּבִכי ָּבכּו ֲעָבָדיו ְוָכל ַהֶּמֶל ְוַגם ַוִּיְבּכּו

 :ַהָּיִמים ָּכל ְּבנוֹ  ַעל ַוִּיְתַאֵּבל ְּגׁשּור ֶמֶל ַעִּמיהּוד

 ְוֶאְלָעָדה ְּבנוֹ  ְוַתַחת ְּבנוֹ  ּוֶבֶרד ׁשּוָתַלח ֶאְפַרִים ּוְבֵני) כ( - כב-כ, ז פרק א הימים ידבר -אפרים על בניו   )ד
 ָיְרדּו ִּכי ָּבָאֶרץ ַהּנֹוָלִדים ַגת ַאְנֵׁשי ַוֲהָרגּום ְוֶאְלָעד ְוֵעֶזר ְּבנוֹ  ְוׁשּוֶתַלח ְּבנוֹ  ְוָזָבד) כא: (ְּבנוֹ  ְוַתַחת ְבנוֹ 

 :ְלַנֲחמוֹ  ֶאָחיו ַוָּיֹבאּו ַרִּבים ָיִמים ֲאִביֶהם ֶאְפַרִים ַוִּיְתַאֵּבל) כב: (ִמְקֵניֶהם ֶאת ָלַקַחת

 20 אבל יחיד:  )ה

 ַּתְמרּוִרים ִמְסַּפד ָל ֲעִׂשי ָיִחיד ֵאֶבל ָבֵאֶפר ְוִהְתַּפְּלִׁשי ָׂשק ִחְגִרי ַעִּמי ַּבת) כו( - כו, ו פרק ירמיהו )1
 מי יחיד בן של אבל - יחיד אבל כו פסוק ו פרק ירמיהו י"רש :ָעֵלינּו ַהּׁשֵֹדד ָיֹבא ִפְתֹאם ִּכי

  :ומת יחיד בן אלא לו שאין

 ְוַעל ָׂשק ָמְתַנִים ָּכל ַעל ְוַהֲעֵליִתי ְלִקיָנה ִׁשיֵריֶכם ְוָכל ְלֵאֶבל ַחֵּגיֶכם ְוָהַפְכִּתי) י( - י, ח פרק עמוס )2
 25 כאבל י פסוק ח פרק עמוס י"רש :ָמר ְּכיֹום ְוַאֲחִריָתּה ָיִחיד ְּכֵאֶבל ְוַׂשְמִּתיהָ  ָקְרָחה ֹראׁש ָּכל

 :יחיד בן על שמתאבל כאב - יחיד

 ָּבֶניהָ  ַעל ְמַבָּכה ָרֵחל ַתְמרּוִרים ְּבִכי ְנִהי ִנְׁשָמע ְּבָרָמה קֹול' ה ָאַמר ֹּכה) יד( - יד, לא פרק ירמיהו  )ו
 ס: ֵאיֶנּנּו ִּכי ָּבֶניהָ  ַעל ְלִהָּנֵחם ֵמֲאָנה

 ַעל ַוִּתְסֹּפד ִאיָׁשּה אּוִרָּיה ֵמת ִּכי אּוִרָּיה ֵאֶׁשת ַוִּתְׁשַמע) כו( - כז-כו, יא פרק ב שמואל -אבל על בעל  .3
 30 ְלִאָּׁשה לוֹ  ַוְּתִהי ֵּביתוֹ  ֶאל ַוַּיַאְסָפּה ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח ָהֵאֶבל ַוַּיֲעֹבר) כז: (ַּבְעָלּה

 ְיהּוָדה ֵאֶׁשת ׁשּועַ  ַּבת ַוָּתָמת ַהָּיִמים ַוִּיְרּבּו) יב( - יב, לח פרק בראשיתאברהם על שרה;  –אבל על אשה  .4
 :ִּתְמָנָתה ָהֲעֻדָּלִמי ֵרֵעהּו ְוִחיָרה הּוא ֹצאנוֹ  ֹּגֲזֵזי ַעל ַוַּיַעל ְיהּוָדה ַוִּיָּנֶחם

 מצרים על יעקב, אהרן, משה, –אבל על מות מנהיגים  .5

  . ברייתת טומאת כהניםג

 35  : א, ד שמחות

 אחיו על, בתו ועל בנו על, אמו ועל אביו על מטמא כהן; מתאבל ישראל, מטמא כהן בתורה האמור כל על
 אלעזר בן שמעון רבי, מטמא ולא ואונן מתאבל להם שניים אומר עקיבא רבי. אשתו ועל אחותו ועל

 מתאבל שאין מי וכל, עמו מתאבלין עליו שמתאבל מי כל אומרים וחכמים, בניו ובני אביו אבי אומר
  . עמו מתאבלין אין עליו

 40  :ח,יא שמחות

. נוהג שהוא כדרך עמו נוהגת אלא, תתקשט ולא תכחול לא, בעלה מקרובי אחד או, חמיה שמת האשה
  .נוהגת שהיא כדרך עמה נוהג אלא, להתקשט כופה אינו, אשתו מקרובי אחד או חמיו שמת הוא אף

   816' עמ, ד"ע-ג"ע פב ה"ה ג"פ ק"מו ירושלמי

  . בתגלחת אסור לטפילה טפילה אפילו. יוחנן' ר בשם אבהו' ר
 45  .  וספד ואזל בריה בר דדמך שמע. בקיסרין הוה מנא' ר  הדא]כ()[

  . בתגלחת אסור בטפילה טפילה אפילו' ר אלפן כן לא. ליה אמרון
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  . גביה הוינן לא אנן. גביה דהוון באינון. לון' אמ
  (…)   לקרוע חייב לטפילה טפילה ואפילו. אבהו' ר בשם טובי בר אבודמי' ר

  818' עמ, א"ע פג -ד"ע פב ה"ה ג"פ ק"מו ירושלמי

 50  . מתאבל ישראל מיטמא כהן בתורה האמור דבר כל על

  . מיטמא לא אבל ואונן מתאבל הנשואה ואחותו מאמו ואחותו אחיו עליהם הוסיפו
  . מיטמא ולא אונן ולא מתאבל לא ארוסתו

  . עמו מתאבלין עליו שמתאבלין כל. תני
  . סנדלך שלח הוי לגביי סליק תי כד. ליה' אמ. בריה לחייה ופקיד. אחתיה דמכת רב

 55  . מייתין אחוי חנינה' דר בנויי הוון מנא' ר

  . המיטה את לכפות מהו. יוסי' לר ושאלון אתון
  . צריך לא. לון' אמ

  . כפוייה מיטה גבי על לישן מהו
  .  צריך לא. לון' אמ

 60  . ולהתפלל שמע את לקרות מהו

 למקום פורש. שמע קרית עונת והגיעה בקבר המת עם עסוק שהיה הרי. הדא מן נישמעינה. לון' אמ
  . ומתפלל שמע קרית וקורא תפיליו את ולובש טהרה

   819' עמ, א"ע פג, ה"ה ג"פ ק"מו ירושלמי

   אשתו מקרובי אחד או חמותו או חמיו שמת הרי
 65  . נוהגת שהיא כדרך עמה נוהג אלא לפקוס ולא לכחול לא כופה אינו

   בעלה מקרובי אחד או חמותה או חמיה שמת היא וכן
  . נוהג שהוא כדרך עמו נוהגת אלא פוקסת ולא כוחלת לא אינה

  . לא הקרובים כל אחד הא. חמותו או חמיו אלא שנו לא'. אמ שמואל
  . עמו בדר. יוחנן' ר בשם פזי בר יודה' ר יוסי' ר קומי' אמ כהן בר בא' ר

 70  . מילתא הדא אבוך מן שמעת אתה. ליה' אמ. פזי בר יודה' ר עם יוסה' ר קם

  . מית נחמיה דבר דאיתתיה אחוי אלא. כן' אמ הוה לא אבא. ליה' אמ
  . המיטה את לכפות מהו. ליה ושאלון אתון

  . צריך לא. לון' אמ
  . ולהתפלל שמע את לקרות מהו
 75 פורש זה הרי. שמע קרית עונת והגיעה בקבר המת עם עסוק שהיה הרי. הדא מן נישמעינה. ליה' אמ

  .ומתפלל שמע את וקורא תפיליו את ולובש טהרה למקום

  ד. ראשונים

   ב פרק אבל הלכות ם"רמב

  א הלכה
 80 ומדבריהם, מאביו ואחותו ואחיו ובתו בנו ואביו אמו, תורה דין עליהן להתאבל חייב שאדם אלו

  . מאמו שהן א אחותו ועל אחיו על ומתאבל, בעלה על האשה וכן, הנשואה אשתו על האיש שיתאבל
  ב הלכה
 הוא מתאבל, מאביו שהיא פי על אף הנשואה ולאחותו מאמו ואחותו לאחיו מתטמא שאינו הכהן אפילו
  .תורה דין עליה מתאבל הוא הרי מאביו הנשואה זו אחותו היתה ואם, עליהן
 85  ג הלכה

 נשתחרר או ובניו הוא שנתגייר מי וכן, כלל עליהן מתאבל אינו הנכרית ומן השפחה מן הבא אחיו או בנו
 ולא אוננת לא היא וכן אונן ולא עליה מתאבל אינו ארוסה אשתו וכן, זה על זה מתאבלין אין ואמו הוא

  . עליו מתאבלת
  ד הלכה

 90 שמת הרי כיצד, סופרים מדברי בפניהם ב עמהם מתאבל זה הרי עליהן להתאבל חייב שהוא קרובים כל

 וכן חייב אינו בפניו שלא אבל בפניו אבילות ולנהוג בנו בפני לקרוע חייב בנו אם או ג בנו אחי או בנו בן
 דבנו מחוור לא א"א'. וכו עליהם להתאבל חייב שהוא קרובים כל/ ד"הראב השגת. +/הקרובים בשאר
  .+ הוא מדרבנן עצמו

  ה הלכה
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 95 ד ועל אביה על אלא קרובים שאר על עמה מתאבל אינו עליה מתאבל שהוא פי על אף הנשואה אשתו

 ונוהג מטתו כופה חמותו או חמיו שמת מי כיצד, בפניה עליהן אבלות נוהג אשתו כבוד משום אמה
, * בפניו אבלות נוהגת חמותה או חמיה שמת האשה וכן, בפניה שלא לא אבל בפניה אשתו עם אבילות

, זה על זה מתאבלין אין בנו או בעלה אחי שמת והאשה בנה או אשתו אחי שמת כגון קרובים שאר אבל
 חייב אינו בתו בעל או ה בנו אשת שמתה כגון קרובתו בעל או קרובו אשת מתה שאם לי יראה וכן

 100  . בזה כיוצא כל וכן עליהן להתאבל

  ו הלכה
, עליהן ויתאבל עמהן שיתעסק כדי קרוביו מפני הטומאה לו נדחת שהרי, אבלות מצות חמורה כמה

 אותו מטמאין להטמא רצה לא שאם עשה מצות יטמא לה' וגו לאמו אליו הקרוב לשארו אם כי שנאמר
 על מוזהרות ואינן הואיל הכהנות אבל*  הטומאה על שהוזהרו בזכרים אמורים דברים במה, כרחו על

 105 השגת. +/מטמאות לא לאו ואם מתטמאות רצו אם אלא, לקרובים להתטמא מצוות אינן כן הטומאה

 ולא אונן לא ארוסה אשתו דתניא הא קשיא א"א'. וכו הטומאה על שהוזהרו בזכרים א"בד/ ד"הראב
  .+ לו מיטמאה נשואה הא לו מיטמאה ולא אוננת לא היא וכן לה מיטמא

  ז הלכה
 שאין כיון, מצוה כמת עשאוה, סופרים מדברי אלא לה מטמא ואינו כרחו על לה מתטמא כהן של אשתו

 110 מטמא אינו הארוסה אבל בלבד לנשואה אלא מטמא ואינו, בה שיתעסק מי תמצא לא הוא אלא יורש לה

  . לה

  א הלכה ג פרק אבל הלכות ם"רמב

 לוקה זה הרי, והתראה בעדים, אשתו או בתורה המפורשים מתים מששה חוץ למת שנטמא כהן כל
 הטומאות שאר ואחד המת ואחד, הנושא או המאהיל או במת הנוגע ואחד, בעמיו יטמא לא לנפש שנאמר

 115 המטמאין דברים כל מת טומאת בהלכות פירשנו וכבר, בעמיו יטמא לא לנפש שנאמר המת מן הפורשות

  .מדבריהם או התורה מן המת מן

   האבלות ענין - האבל שער האדם תורת

 ולא, התורה מן אבלותו וקבורה מיתה יום כשהוא ראשון יום שאבלות הזאת המדה לפי למדנו ועכשיו
 בנו ואמו אביו והם, להם מטמא שכהן בתורה המפורשין מצוה מתי לשבעה אלא באבלות הנוהגים לכל

 120 ואחותו מאמו אחיו שהם לאבלות עליהם שהוסיפו מתים שלשה אבל, ואשתו בתולה ואחותו אחיו ובתו

 ואבלותן, עליהם אונן ואינו להם מטמא כהן אין אלו, ומפותה אנוסה וכן מאם או מאב ארוסה או נשואה
 מדברי אשתו מונה שהוא אלא הזה בדרך ל"ז הספרדי משה' ר הרב כתב וכן, הוא סופרים מדברי נמי

 כתובה וכן למעלה הגירסא שכתבנו כמו בברייתא עמהם שנאוה וכן, התורה מן אלא ואינה סופרים
 הפסח בערב הכהנים אחיו טמאוהו הכהן ויוסף לה מטמא כהן שהרי תדע, ל"ז הגאונים ובנוסחי בהלכות

 125 תניא קטנה באשתו ההיא, מצוה כמת אותה ועשו היא סופרים מדברי ל"ז הרב שאמר ומה. כרחו בעל

 דאורייתא גדולה הא ומינה, הכהונה בענין שכתבנו וכמו') ב ט"פ( רבה האשה בפרק כדאיתא בהדיא
 אבלות והלכך .טענה ומקום סמך צד לו ידענו לא וזה, התורה מן שאבלותה נשואה באחותו כתב וכן. היא

 אבל, הגאונים שהסכימו מה פי ועל וקבורה מיתה ביום שני טוב ביום נוהג שהזכרנו מתים שבעה
 פ"וע וקבורה מיתה ביום ואפילו שני טוב ביום נוהג אינו מדבריהם שהוא הנזכרים המתים שאר אבלות

 130  .לפנינו לסדר עתידין שאנו מה

   המתאבלים קרובים ענין - האבל שער האדם תורת

  . המתאבלים קרובים ענין - האבל שער
 אביו אשתו הן ואלו, עליהם מתאבל אבל להם מטמא כהן כהנים בפרשת האמור כל') ב' כ ק"מ( ר"ת) מ(

 מאביו בין נשואה ואחותו מאמו בתולה ואחותו מאמו אחיו עליהן הוסיפו, ואחותו אחיו ובתו בנו ואמו
, פסולה ולא כשרה שאמרו ואשתו, עליו מתאבלת אשתו כך אשתו על מתאבל שהוא כשם. מאמו בין 135 

' אפי הקרובים כל שאר אבל, עליה מתאבל אינו הילכך, כדאמרן לה מטמא אינו נמי ארוסה ואשתו
 לכל ואחיו נמי ותנן הנכרית ומן השפחה מן לו שיש ממי חוץ דבר לכל ובנו') א ב"כ יבמות( כדתנן פסולין

 אומר אלעזר בן שמעון' ר. עקיבא' ר דברי שלהם שניים על מתאבל כך עליהם שמתאבל וכשם'. וכו דבר
 בבית עמו עמו מאי, עמו מתאבל עליו המתאבל כל א"וחכ, בנו בן ועל אביו אבי על אלא מתאבל אינו
 140 בריה לרבה הונא רב אמר וכן בריה חייא' לר רב ל"דא הא כי, שלו שני על מתאבל אינו בפניו שלא אבל

 בפניה שלא, חמיך על אבלות נהוג אשתך בפני' פי, אבילותא תנהוג לא באפה דלא אבילותא נהוג באפה
  . אבלות תנהוג לא
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 ראשון ביום עליהם שנוהג, אבלות להם מטמא כהן בפרשה האמורין שאלו שאמרו הראשונים מן ויש
 לפיכך, סופרים מדברי אלא אבלותם אין עליהם שהוסיפו אלו אבל, קמן למימר כדבעינן הוא התורה מן

 145 מטמא כהן אין כולן שאלו, ומפותה ואנוסה ארוסה אחות וכן האב מן' אפי נשואה ואחות האם מן אחים

 בפני השניים וכן סופרים מדברי אלא שלהן אבלות אין כולן, נשואה אחותו בכלל חכמים תוספת והן להן
 עתידין אנו ועוד. שני טוב יום דוחה כלן אלו של אבלותן אין לפיכך, הוא סופרים מדברי ודאי הקרובים

  . הזה בשער לפנינו הענין זה לברר
 בעית קא צורניתא ל"א לגביה הונא רב על ושלשים שבעה עליה למיתב סבר שכיב עוקבא דמר חמוה בר

 150 לכוף רשאי אינו חמותו או חמיו שמת מי דתניא, בלבד וחמותו חמיו אלא אשתו לכבוד אמרו לא למיכל

 או חמיה שמת היא וכן, אבלות עמה ונוהג מטתו כופה אלא פוקסת ולהיות כוחלת להיות אשתו את
 אף אידך ותניא, אבלות עמו ונוהגת מטתה כופה אלא פוקסת ולהיות כוחלת להיות רשאה אינה חמותה

 את לו מוזגת אמרו באמת פוקסת ולהיות כוחלת להיות אשתו את לכוף רשאי אדם אין שאמרו פי על
 ובחמותו בחמיו כאן מ"ש אלא אהדדי קשיין, ורגליו ידיו פניו לו ומרחצת המטה את לו ומצעת הכוס

 155 מאן ואיכא. בלבד וחמותו חמיו אלא אשתו לכבוד אמרו לא הכי נמי תניא. מ"ש קרובים בשאר כאן

 וסיפא וחמותו חמיו קתני רישא ברייתא דהא, בלבד וחמותה חמיה אלא בעלה לכבוד אמרו לא וכן דאמר
 שאר לאפוקי וחמותו חמיו קתני דדוקא רישא דאוקימו וכיון, חמותה או חמיה שמת היא וכן קתני

 חמיה על אלא אבלות עמו נוהגת שאינה דידיה קרובים שאר למעוטי היא דוקא נמי סיפא דידה קרובים
 קתני ולא וחמותו חמיו אלא אשתו לכבוד אמרו לא תניא דברייתא כיון דאמר מאן ואיכא. חמותה ועל
 160 עמו נוהגת בעלה עליו שמתאבל כל בעלה לכבוד מ"ש וחמותה חמיה אלא בעלה לכבוד אמרו ולא נמי

 לא ובגמרא, חמיה סיפא קתני בחמיו רישא דתנא איידי חמותה או חמיה דקתני וברייתא, אבלות
 מינייהו חד למימר דאיכא, בלחוד בחמיו דדוקא לומר וחמותו חמיו דקתני משום מינה כלום דייקינן

 אשה לגבי הילכך, מינה דייקינן' וכו הכוס את לו מוזגת דקתני אחריתי ברייתא מדאשכחן אלא, נקט
 כל על מ"ש וחמותה חמיה על אלא עמו מתאבלת אינה למיתני תנא משתמיט דלא בעלה בקרובי

 165 שניים על עמהם שמתאבלין הקרובים מכל בעלה בכבוד גרעה דלא עמו מתאבלת היא שלו הקרובים

  . שלהן
 תתקשט ולא תפקוס ולא תכחול לא בעלה מקרובי אחד או חמיה שמת האשה תניא) א"י פרק( ובאבל

 אלא להתקשט כופה אינו אשתו מקרובי אחד או חמיו שמת הוא וכן, נוהג שהוא כדרך עמו נוהגת אלא
 דוקא רישא לומר שיש אלא, הימנה למדין ואין היא משובשת החיצונה וזו, נוהגת שהיא כדרך עמה נוהג

 170 אינו שלה קרובים דבכל לומר אשתו קרובי קתני כי וסיפא, אבלות עמו נוהגת בעלה קרובי דבכל קתני

 ותהא, שנויה היא ולצדדין, בלבד חמיו אמת נוהגת שהיא כדרך עמה נוהג קתני וכי, להתקשט כופה
 שמת הרי בירושלמי מצאתי ושוב. שלו קרובים על אשה באבלות המחמירין לדעת סיוע הברייתא זאת

 חמיה שמת היא וכן, נוהגת שהיא כדרך עמה נוהג אלא לפקוס ולא לכחול לא כופה אינו חמותו או חמיו
 שמואל, נוהג שהוא כדרך עמו נוהגת אלא פוקסת ולא כוחלת לא אינה בעלה מקרובי אחד או חמותה או

 175 שלא הזו הגמרא על נסמוך אם ועכשיו, לא הקרובים כל בשאר הא חמותו או חמיו אלא שנו לא אמר

 אינו שהוא פי על אף בעלה קרובי כל על עמו מתאבלת שהיא ספקתנו נתבררה סופרים טעות בה יהא

  . וחמותו חמיו על אלא עמה נוהג
 אין בנו או בעלה אחי שמת והאשה בנה או אשתו אחי שמת כגון קרוביהן שאר אבל כתב ל"ז ם"והרמב

 בעל או בנו אשת שמתה כגון קרובתו בעל או קרובו אשת מתה שאם לי יראה וכן. זה עם זה מתאבלין
 180 חמיו אלא קדושין בקרובי אמרו שלא ל"ז הרב סבור, בזה כיוצא כל וכן עליהם להתאבל חייב אינו בתו

 הבעל בכבוד שהחמירו לפי שכתבנו האחרונה הסברא כפי לאשתו הבעל מקרובי חוץ הוא נכון וזה, בלבד
 אבל, אבלות עמו נוהגת אשתו עליו מתאבל שהבעל שכל זו סברא לפי למד נמצאת. קרובים משאר יותר
 של שניים על אלא הקרובים עם אבילות נוהג אדם אין וכן. חמותו ועל חמיו על אלא עמה נוהג אינו הוא

 ובתו אשתו על שמתאבל בנו כגון קידושין של שניים אבל, שלו ובת בן על שמתאבל בנו כגון שאר
 185 אמרו שלא כתבו הצרפתים חכמי ומקצת. כלל אבלות עמהן נוהג אינו בהן וכיוצא בעלה על שמתאבלת

 נוהג אינו כלל לו קרוב שאינו כיון מאמו אחיו על שמתאבל מאביו אחיו אבל להן בקרובים אלא בשניים

  . כלום בו
 נוהג שלהם דלשניים מ"ש, למיכל בעית צורניתא' לי ואמר ושלשים שבעה עליה למיתב סבר ומדאמרינן

, אבלות דיני ושאר בהבראה עמו מתעסקין ורבים הראש ועטיפת וסנדל מנעל בחליצת גמורה אבלות
 190 לשוק יוצא וכשהוא חולץ לבית נכנס כשהוא עכשיו שנהגו כמו ולא, ותספורת בגיהוץ שלשים נוהג וכן

 בבית מסתפר אינו וכן, גמורה אבלות נוהג אלא, אדם כל כשאר לשוק שיוצאין בהן ניכר אין ואבל, נועל
 לא, גמורה אבלות נוהג בבית עמו נראה שהוא כיון, בבית עמו שאמרו פי על ואף, ולובש מגהץ ואינו אחר



  ד"תשע חורף, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  11 מספר דף, אבלות

 

6 
 

 בפני הא, כלל נוהג אינו אחרת בעיר וכן, לעצמו נוהג שאינו ביתו בתוך שבצינעא דברים כגון אלא התירו
  . דבר בכל כמוהו נוהג אבל
, כלום עמו נוהג להיות צריך אינו לקרובו למחול אבל רצה שאם ואומרים החכמים מקצת מקילין ועוד 195 

 אמרו לא בברייתא וכדקתני, שלו בצער שיצטרף שלום דרכי ומפני עמו נוהג אמרו אבל כבוד דמשום
 משום בזה אין עמו ינהוג שלא ומחל רצה ואם הוא כבוד משום דאלמא וחמותו חמיו אלא אשתו לכבוד

  . להקל נהגו וכך. שלום ודרכי כבוד
 שבת( דתניא, גמרו לא בין שלמין וצפרניו שערו סימניו גמרו בין עליו מתאבל אינו יום שלשים כל תינוק

 200 ליה קים ואם, הוי ספיקא שהה לא הא נפל אינו באדם יום שלשים ששהה כל אומר ג"רשב') א ו"קל

 בן עליו מתאבל מקוטעין בין שלמין בין חדשים לתשעה ונולד ופירש שבעל כגון חדשיו לו שכלו בגויה
 ל"דקיי, שלם כחתן זה הרי חדשים לשמונה נולד' אפי ואחד לשלשים כגון שלשים לאחר מת, יומו

 הוא שבעה בר האי אמרינן בשמונה דאתיליד והאי, נפל אינו יום שלשים ששהה כל דאמר ג"כרשב
 שמת שמונה בן כתב ל"ז ם"והרמב') ב' פ יבמות( הערל בפרק איתא והכי, דאישתהי הוא ואישתהויי

 205  . כלום אינו וזה, כנפל זה הרי שלשים לאחר' אפי

 נפשיה נח כי') ב ה"כ ק"מ( דאמרינן, אבלות דיני ושאר מנעל בחליצת חכמה שלמדו רבו על אדם ומתאבל
 לגרמיה דעבד אמי' ר אבא בר חייא' דר בריה אבא ר"א, ושלשים שבעה עליה אמי רבי יתיב יוחנן' דר

 אלא עליו יושב אינו חכמה שלמדו רבו' אפי יוחנן' ר אמר אבא בר חייא' דר בריה אבא ר"דא דעבד הוא
 קפרא דבר אחתיה בר דהוא אדא בר חייא רבי דמך כד קורא היה בפרק בירושלמי ואתמר, אחד יום

 210 שכן וכל, כבריה עליה חביב נשא דבר תלמידא מימר, רביה דהוה תנחומין עלויה לקיש בן ש"ר קבל

 מוטל מת שרבו שמי שמתו מי שבפרק ירושלמית מסוגיא נראה וכן, רבו על תלמיד תנחומין שמקבל
 אין הכל לו שמיטמאין פי על אף ונשיא, לפניו מוטל שמתו כמי יין שותה ואינו בשר אוכל אינו לפניו

 ל"ז ד"הראב כתב וכן, כלל בו למדנו לא אבלות אבל מצוה כמת אותו עשו טומאה לענין, עליו מתאבלין
  .ע"וצ

 215   לה סימן ג פרק קטן מועד מסכת ש"רא

 משום אלא מתאבל שאינו דמשמע זה על וסומכים עליהם המתאבלים של באבילות להקל נהגו והאידנא
 מוחלים האבלים כל והאידנא עמו להתאבל צריכין אין כבודו על למחול האבל רצה ואם האבלים כבוד

  :להקל נהגו ולכך כבודם על

   תתמא סימן אבל הלכות - ג חלק ה"ראבי

 220 אמרינן יבמתו על הבא ובפרק. עליהם מתאבל אבל)ו( להם מטמא כהן כהנים בפרשת האמור כל רבנן תנו

, ומפותה אנוסה שהיא לאחותו מטמא ואינו עץ למוכת וגם ובוגרת בתולה ארוסה לאחותו מטמא דכהן
 מאמו ואחותו אחיו עליהם הוסיפו, ולבתו ולבנו הבתולה ולאחותו ולאחיו ולאמו לאביו מטמא וכן

 אביו פירוש, ומאמו מאביו נשואה אחותו בהם שכתוב ספרים יש. מאמו בין מאביו בין נשואה ואחותו
 לפרש יש מאמו ובין מאביו בין גרסינן אי ואפילו, לא גרידא מאמו אבל, צדדים משני ואחותו הוא ואמו

 225 אחותו שהיתה מרים מרת אחותו כשנפטרה הלוי יצחק ברבי יואל רבינו מורי אבא את ראיתי וכן. כן

 הלכה> להורות אלא לכך צריך שהיה מפני לא< לרחוץ ביום בו והלך עליה נתאבל שלא מאמו נשואה
 מתאבלים ראיתי ימי כל תשובתו וזאת. העזר אבן רבינו זקיני מחמיו זאת על שאל ובשכבר, לתלמידים

 ובהלכות גדולות בהלכות ועיינתי ,מקנטר אדם שמעתי ולא גרידא מאמו אפילו נשואה אחותם על
 ואחותו מאמו בתולה ואחותו אחיו עליהם הוסיפו אחד בלשון כולם ומצאתי> והזהיר< ובספר קטועות
 230 ובין בתולה אחותו על בין מתאבל וכהן עד' וכו אשתו ם]ע[ אדם ומתאבל מאמו ובין מאביו בין נשואה

 מתאבל שכהן וכיון מאמו בתולה לאחותו אלא מטמא ואינו> מאמו בין< מאביו בין נשואה אחותו על
 בתולה ואחותו אחיו עליהם הוסיפו כך הברייתא לפרש יש ומעתה. ישראל הדין הוא מאמו אחותו על

 ואחותו< אחיו והוא, ליורשו הראוי] דבנו דומיא[ להם מטמא> כהן< דקרא ואחותו דאחיו מאמו
 דהוסיפו ואגב>. טומאה< לענין בתולה> אלא< כתיב לא דבקרא הוסיפו מאביו נשואה ואחותו> מאביו
 235 ליטעי דלא> אבילות לענין< באחיה תחלוק שלא מאמו נשואה אחותו נמי הוסיפו, מאביו נשואה אחותו

 עליו שמתאבל כל דאמרי כחכמים לן וקיימא. הא קיימא לא הא לא ואי] מהא הא[ שנא מאי ולימרו
 עם אדם ומתאבל. אבילותא נהוג באפה בריה)ל( חייא]ל[ רב ליה כדאמר, בפניו מילי והני, עמו מתאבל

 ולהיות כוחלת להיות לכופה רשאי ואינו, קרוביה בשאר ולא חמותו ועל חמיו על ודווקא, לכבודה אשתו
 לא אבל, דוקא ובפניהם, ואחותו אחיו ועם אמו ועם אביו עם וכן, בעלה על מתאבלת היא וכן, פוקסת

 240  . בפניהם שלא

, זקנים על באבילות לישב אביו משום כהן יהודה רבינו בן שמואל רבינו שהורה בתשובות כתוב וראיתי
+ ז"י ה"מ תהלים+ תחת טעמא וזה, בכבודו חייבים שהם בנים בני על באבילות ישב לא הזקן אבל



  ד"תשע חורף, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  11 מספר דף, אבלות
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 ועוד>, בתרא בבבא< שמת מי בפרק כדאיתא כתיב בברכה ההוא משיבים וחבריו'. וגו בניך יהיו אבותיך
 יהודה רבינו וגם. כך הלכה אין) והן( משיבין והם, עמו מתאבלים עליו המתאבלין דכל מהך ראיה הביא
 245 אליעזר רבי רבינו הניחו ולא באבילות יקותיאל רבי זקינו על משולם רבי להושיב רצה אביו) משום( הכהן

 חייב אינו בפניו שלא ואי להתאבל חייב בפניו אי, פליגי במאי ידעתי לא ואני. חכמים ושאר הגדול
  : לשאר זקנים בין חילוק ואין, כדפרישית להתאבל

   תכח סימן אבילות הלכות - ב חלק זרוע אור ספר

 ואחותו מאמו הבתולה ואחותו מאמו ואחיו ואחותו אחיו ובתו בנו ואמו אביו עליהם שמתאבלים אלו
 250 עליה מתאבל אינו מאביו שלא מאמו נשואה אחותו אבל מאמו שלא ומאביו ומאמו מאביו' נשוא

 ולא מאמו אחיו בן על ולא אביו אחי על מתאבל ואינו אמו ואבי אביו ואבי אחיו ובן בנו בן על ומתאבל
 כשהוא דוקא היינו אמו ואבי אביו ואבי אחיו וכן בנו בן על שמתאבל שאמרנו וזה מאמו אחותו בן על

 מיטמא כהן כהנים בפרשת האמור כל ר"דת לדבר וראיה מתאבל אינו לחוץ כשיוצא אבל בביתם עמהם
 ואחותו אחיו' עליה הוסיפו ואשתו ואחותו ואחיו ובתו בנו ואמו אביו הן אלו עליהן מתאבל אבל להם

 255 י"פרש ע"דר שלהם שניים על מתאבל כך' עליה שמתאבל וכשם מאביו נשואה ואחותו מאמו' הבתול

 השניים על מתאבל אינו אומר א"רשב. שני הוי לא אביו ואחי אמו ואבי אביו אבי אחיו בן בנו בן שניים
 מתאבל שהוא כל י"פירש עמו מתאבל עליו שמתאבל כל א"וחכ בלבד בנו בן ועל אביו אבי על אלא כולן
 מת ההוא דאתי וכגון עמהם הוא מתאבל לאחיו או מת לאביו מת אם ואחיו אביו כגון מת הוא אם עליו

 היינו דידיה מקורבה מת ההוא דאתא וכגון ש"דמ המחבר אני בעיני ונראה ל"עכ דידיה מקורבה
 260 היא דידיה קורבה לאו דאז עמהם מתאבל שאינו מאמו לאחותו או מאמו לאחיו מת מת שאם למעוטי

 אחר מתיחסים הבנים שהרי דידיה קורבה מיקריא מי יודע איני בתו בן ומיהו כתיב אביהם דלבית

 י"רש ופירש לא בחוץ יושב אבל בבית יושב עמו בינייהו איכא ושנינן קמא תנא היינו חכמים' ופרכי .האב
 אבילות אין משם וכשיוצא האבל אחיו לבית נכנס שהוא בשעה אלא אבילות נוהג אין בתראי לרבנן ל"ז

 אבילות הבית מן כשיוצא' אפי שהוסיפו שנים כל דעל סבר ק"ת פליגי בהך הלכך ל"עכ עליו מוטלת
 265 אין הבית מן כשיוצא אבל עליו מוטלת אבילות אז לבית כשנכנס דווקא סברי בתראי ורבנן עליו מוטלת

 אין הלכך באבל המקל כדברי הלכה ל"דקיי' מסתבר נ"וה כחכמים ל"דקיי ח"ופר עליו מוטלת אבילות
 באלפס פסק וכן מכלהו דמיקל א"כרשב הלכה אין דאמאי תימה קצת מיהו דמחמיר עקיבה' כר הלכה

 אבל בבית עמה ודווקא בלבד ואמה אביה על אלא אבילות עמה נוהג שאינו ל"קיי אשתו ולענין. כחכמים
 בפניה אפילו אחר מאיש ובתה בנה או ואחותה אחיה על אבל ואמה אביה על ודוקא לא הבית מן כשיוצא

 270 בנים לבני באבילות לישב אביו משם הכהן יהודה' רבי בן שמואל רבי הורה כ"מ ובתשובות נוהג אינו

 וחביריו. בניך יהיו אבותיך תחת טעמו וזה בכבודו חייבים שהן בנים לבני ישב לא זקן אבל זקנם כשנפטר
 של ואביהם עמהם מתאבל עליו המתאבלים כל' דגרסי אחר מטעם ועוד. כתיב בברכה ההיא משיבים

 וגם. קטן במועד כן הלכה אין חביריו לו ומשיבים זקינם על אביהם עם נכדים יתאבלו מתאבלים נכדים
 אלעזר' ר הניחו ולא באבילות איתיאל' ר זקינו על משלם' ר את להושיב רצה הכהן יהודה' ר' רבי אביו

 275 בנים לבני להתאבל הניחו לא כן כמו ע"נ הלוי דוד' ר' רבי בן שמואל' ור חכמים ושאר עדן נפשו הגדול

 אביהם לפני דוקא אלא זקינם על בנים בני' מתאבלי שאין למעשה הלכה וכן. התשובות ל"עכ זקינם על
 קצת התשובה ולשון הלכה וכן מתאבלים אינם הם גם מתאבל אביהם כשאין אבל אביהם כבוד משום

 :מגומגמת


