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ë ãåîò íéøôåñ íéøáãç:  
 îù ïîéñ  

)à (àúî åì úîù éî,íäéìò ìáàúäì éåàøù íéúîäî àåäå ,åéìò òåø÷ì áééç 1. á òø÷éù êéøöå
ãîåòî,àöé àì áùåéî òø÷ íàå 2. âòåø÷ìå øåæçì êéøöå, ãñéù íãå÷ òåø÷ì êéøö äìçúëìåíåú éðô 

úîä:  

 ).ך"ש (]סעיף ד [דשע' לקמן סי'  עי- שראוי להתאבל  •

 ).ך"ש( מדרבנן -ב לקרוע חיי •

ואם קרע , י אחר דמתבייש ממנו ואיכא עגמת נפש טפי" כל קריעה טוב שתהיה ע-שם  •
וכן הקורע לעצמו יותר ממה שצריך עובר על בל ,  על הזיקו3לחבירו יותר מהצורך חייב

 ). ת"פ (תשחית

 .)ך"ש (4שקורע כאשר מגיע לדיין האמת' יף געלעיל שלט ס'  עי–קודם שיסתום  •

)á (äúéáá íå÷î ìëá äòéø÷ä íå÷îåéðôì øàåöä ,åéøçàì òø÷ íà ìáà , åãâáä éìåùá åà, åà 
àöé àì ïéããöä ïî. äâä æéå" à àöåéùãâáä éìåùá òøå÷ íà, ãâáä éìåùá òåø÷ì ì÷äì åâäð ïëå 

úî øàù ìò ïéòøå÷ùëíéíäéìò ïéìáàúî ïðéàù .íäéìò íéìáàúîå åéáåø÷ íäù íéúîä ìò ìáà , åðéà 

åæ äòéø÷á àöåé,øàåöä úéáá òåø÷ì êéøöå ,åâäð ïëå :  
 ).ת"פ( וכן אם קרע לרוחב הבגד לא יצא -לא יצא  •

  ).ך"ש ()'כדלקמן סעיף ה ( כשעומדים שם בשעת יציאת הנשמה-שאר המתים  •
)â (ççôè äòéø÷ øåòéù.úî ìò òø÷ íàå ,øçà úî ìò äòéø÷ äúåàá óéñåäì àáå ,æ øçà íà  '

àåäù ìëá éâñ.å æ êåúá àåä íà',çôè êéøö .æ øçà åìéôà åîàå åéáà ìòå  ' äìâéù ãò òøå÷
åáì úà:  
  ).א"ת סק"פ( ואסור לקרוע יותר משום בל תשחית -טפח  •

)ã (èåéìò ìáàúîù åáåø÷ ìò òøå÷ù íùë,åáåø÷ì úîù úî ìò åáåø÷ éðôá òøå÷ êë .ãöéë , 
åðá ïá úîù éøä,åðá éçà åà ,åðá íà åà ,ôá òåø÷ì áééç åðá éð.îçå åéîç ìò òøå÷ ïëå åúå. 

äúåîçå äéîç ìò úòøå÷ äùàäå. ïë åéùëò ïéâäåð ïéàå,ù åîëå éñ ïî÷ì øàáúé 'òù"úåìáà ïéðòì ã:  
 ).ז"ט( שגרשה -אם בנו  •

   ).ך"ש( אבל לא שאר קרובי אשתו -חמיה  •
)ä (éù äîùð úàéöé úòùá ãîåòäòåø÷ì áééç ìàøùéî äùà åà ùéà ì.éîòôì íà åìéôàå  í

çøåè ìéáùá äåöî úåùòì çéðîù åà ïåáàéúì äøéáò äùò.äâä , àéø ìáàäøéáò úåùòì ìéâ, ïéà 

éìò ïéìáàúîå5,áòì øîåî ìò ïëù ìëå úãåíéáëåë .éå "âøäðù øîåîù à íéìáàúî íéáëåë ãáåò éãéá 

                                            
א עמוד סג שזה מטעם כל "ן תוה"רמב' ועי, )ק שם"מו(וכל מי שאינו קורע חייב מיתה בידי שמים  1

  . חכמים חייב מיתההעובר על דברי
ב שזה בדווקא אם יוכ "ש בחו"ועיי, קצח שאם יש לו בגד חשוב יכול לחליף' ל סי"ת מהרי"שו' עי

 .שחולק' ם בדעת תורה סעיף ט" מהרש’עיו, ללהחליף מיד ולא לאחר זמן
 ).פני ברוך(ואין הקריעה קשור לברכה דיין האמת , אם אינו יכול לעמוד קורע בישיבה או שכיבה 2

 .קב שאין שום קריעה שלא מעומד והוה בל תשחית' ב סי"קנה בושם ח' עיו
 .'לקמן סעיף ג 'עי 3
 לכתחלה צריך לקרוע קודם שיסתום ):כלל קנב(חכמת אדם  ’ועי, ש לענין ברכת דיין האמת"ועיי 4

ק  והמנהג הנכון שיאמרו צדו, ומכל מקום כל שבעה הוי שעת חימום,פני המת בעוד חימום צערו גדול
 קורע ומברך ברוך דיין האמת עם שם ומלכות אם , וכשיגיע לדיין אמת,הדין בשעת יציאת נשמה

  . שיש ברכת דיין אמת גם על היזק ממוני'ח רכב סעיף ד"או' ועי. מצטער עליו
ולכן אפילו אם ברך קודם בשעת המיתה מברך עוד פעם ,  שבט יהודה שזה ברכה על הקריעה'ועי

 .בשעת הקריעה
 .י משום שמאחר שעושה הרבה נחשב כפורשנ מדרכי ציבור"ב' עי 5
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åéìòáé,ù ïè÷ øîåî ïëå ñåðàë éåäã åîà åà åéáà íò øéîäâé.éå "ø÷éò ïëå ïéìáàúî ïéàã àãé .ä íéùøåô

øåáö éëøãî,òà " ïéàù ôíäéðá ìò ïéìáàúî íäéìò ïéìáàúîåè) òå"éñ ì 'îù"ä(:  
 ).ך"ז וש"ט( אבל קטן רק משעה שלומד מקרא -איש או אשה  •

וכן . אם אפשר לקרע אחר כך) כמו בשבת(אם לא קרע בשעת מעשה '  יש מח-חייב לקרוע  •
אבל , ת אם יסתובב חייב לקרועולא ראה אבל יכול לראו, כל מי שנמצא בחדר שבו המת מת

 ).ת"פ (מי שבאותו בית ולא יכול לראות אינו חייב לקרוע

 .6)ת"פ( אפילו יש בו חיוב מיתה - לתיאבון  •

  ).ך"ש (ואפילו אין קורעין עליו,  אפילו לתיאבון- גיל ר •

, ם"שמתאבלים על מומר שנהרג בידי עכו והעיקר -א דאין מתאבלין עליו כן עיקר "וי •
אבל דווקא שהתודה קודם מיתתו @, )ך"ש(כיון שלא כדין מיקטל , )ז"ט (פרהשמיתתו כ

 ).7א"ה הובא ברע"ך שמה סק"ש(

)å (æè àìå äåöî ìåèéá íåù ìò àìå äøéáò íåù ìò ãåùç åðéàù øùë íãà ìòñ äéðòîåù éð
òà"òà äøåúá ìåãâ åðéàù ô" ãîåòù àåäå åéìò òåø÷ì áééç äîùð úàéöé úòùá ãîò àìù ô

éá íùåæ äòéø÷î íéøåèô íéîëç éãéîìúå äøåá÷ì äúéî ï : äâäéå" àæéãà ìò òåø÷ì áééç ïéàãí 

ùð úàéöé úòùá åéìò ãîåò ïë íà àìà øùëåéìò ìáàúäìå úåëáì áééç ìáà äîì÷äì åâäð ïëå 8:  
ויש להסתפק , )ך"ש(ח " היינו דווקא כשנוהג מנהג כשרים לחוזר אחר מצוות וג-אדם כשר  •

 .)ת"פ(ע "ל בעל תורה אלא שאינו גדול וצ" לאו אז צואם, באשה כשרה

אמנם היום נהגו להקל , ד עומד שם אלא אפילו יושב בביתו ויודע מזה" ל–שעומד שם  •
 ).ך"ש(א "כרמ

ז "שכ, והטעם שפטורים שקריעה היא כחיוב קימה, )ך"ש( ויש חולקים -ח פטורים "ות •
  .)ת"פ(יעה וממילא אין חיוב קר, שהוא קטן מהם אין חיוב קימה

)æ (çé åéìò ïéòøå÷ äøîåàå íå÷î ìëá äëìä øáã åúåà ïéìàåùù íëç ãéîìú ìòå íëç ìò
ì êåú àåä íà äòåîù íåéá äøåá÷ øçàì åìéôà ' åãôñä úòùá åéìò òøå÷å íåéèé íåéá òø÷ àì

òøå÷ åðéà áåù òø÷ àìå åãôñä ïîæ øáò øáëå äòåîù åâäð øáëå íáì úà ïéìâîù ãò åéìò ïéòøå÷å 
úòà çôè äæ ìò äæ òåø÷ì íå÷î ìëá íéîëç éãéîì" úà ãîìî íäî ãçà ïéàå íéåù íäù ô

åøéáç : äâäéå" àëà àìà íëç ìò ïéòøå÷ ïéàù" åáø åðééäã ùãçù åéúåòåîùî ïéòãåéù åà åáø àåä ë

åìà úåðéãîá ì÷äì åâäð ïëå:  

 ).ך"ש (' והוא שההפסד תוך ל אם לא קרע בשעת השמועה-בשעת הספידו  •

 ).ך"ש(' א שרק טפח כדלקמן סעיף ח" וי–שמגלין את לבם עד  •

  ).ך"ש(ח שיודעים במסכת כלה " מקילים בגלל שאין ת-וכן נהגו להקל  •
)ç (àë ìë òøå÷ àøîâ àøîâ íà äðùî äðùî íàå àø÷î àø÷î íà åðîî åúîëç áåøù åáø ìò

éå åáì äìâîù ãò åéãâá"éôàå íìåòì äçàî åðéàå çôè àìà òøå÷ åðéàù à 'î ä÷åçø äòåîù
 àåäù íéúî øàù ïéãë àìà åéìò òøå÷ åðéà åðîî åúîëç áåø ãîì àì íàå íìåòì åéìò òøå÷

úîìáàôàå íäéìò  'øáã àìà åðîî ãîì àìåéìò òøå÷ ìåãâ ïéá ïè÷ ïéá ãçà . äâä áëéå" à

 ìòù òø÷ãäçàúî åðéà éîð ÷äáåî åðéàù åáøì äæ ïé÷øôîå íéù÷îå ãçéá íéáùåéù íéîëç éãéîìú  äæ

é ãçéá íéãîåìå"àù áøë ïðéãù à ÷äáåî åðéâëéå"÷äáåî áøë ïðéãù à ãëéå"àã àïé ìò àìà òåø÷ì ïéëéøö 

 àøîåç àìà åðéà ãçà øáãá åéðéò øéàäù åà äæ íàò äæ íéãîåìä íéøéáç ìáà åúîëç áåø åãîìù åáø

 àëéäå âåäð âåäðã àëéäå àîìòáïë ïéøåî ïéàå âåäð àì âåäð àìã÷äì åâäð ïëìå åìà úåðéãîá ì:  

                                            
 .ז חולין דף ה"חוץ מחילול שבת וע 6
 .ש שגנב אינו נחשב כפורש מדרכי ציבור"ועיי, ך לא ברורים"א מה שרצה מה ש"דברי הרע 7
 .ה וודאי אצל הראשונים אחרים"ן וראבי"י שזה ספק בר"ב' אמנם עי 8
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  ).9ז"ך וט"ש(או שעה אחת ' וכן יושב עליו יום א - על רבו  •
)è (äë åìéôà åéãâá ìò òåø÷ åîàå åéáà ìòå åéãå ïåéìòä ãâáá çôè åéìò òøå÷ íéúîä ìë ìò

é ùåáì àåä ' åáì äìâîù ãòåë ãâáä åúåàù ïîæ ìëå åá íéøòåâå àöé àì åéãâá ìë òø÷ àì íàå
éôà òø÷ åì íéøîåà åéìòíéùìù øçàì åì:  

,  נוהגים שעל אב ואם מקרעים מצד שמאל ועל שאר הקרובים מצד ימין-על כל המתים  •
ועל אביו ואמו , א שבנו על אמו בצד ימין"וי, )ך"ש (אין חילוקוהיינו מנהג אבל מדינא 

 .)ו"ז סק"ט(צריך לקוע בצד שמאל שצריך לגלות לבו ולבו בצד שמאל 

 ).ת"פ(ועיקר שיצא , )א"רע(אם יצא ' ון יש מח ואם קרע בתחת-בבגד העליון  •

  .10)א"רע(' תוך זואם זה לא אביו ואמו אז  –לאחר שלשים  •
)é (÷ì êéøö åðéà åúåñ÷øôàøòå11 æë åøùáì ÷åáãä äòéæä ãâá àåäù ïéùéøôî ùéçë ùéå

ôà÷ ïéøå÷ù ïåéìòä ãâá åðééäã íéùøôî"ôà÷ä òåø÷ì àìù âäðîä èùôå ä" úî íåù ìò ä
éôà 'éáà ìò åîàå åèëéáà ìò òåø÷ìåæéîà÷ ïéøå÷ù ÷åìçä íâ åîàå å"ä : äâäì ïéà åìà úåðéãîáå

 òøå÷ åéãâá øàù ìáà ïåéìòä ìáøñä àìå äòéæä ãâá àåäù ïúùô ìù ÷åìçä ïéòøå÷ ïéà àìà ïë ïéâäåð

ìáøñä úçú ïåéìòä ùåáìîä íéúî øàùáå åîàå åéáàá12:  
 א" וי,)ז"ט (]א"נגד הרמ [חליפהפוקי ולא,  בבית דהיינו מה שלובש תמיד-בגד העליון  •

  .)ך"ש(חליפה צריך לקרוע 
)àé (àì åúøéæçîå ïåúçúä úòøå÷ äùàäù àìà äòåø÷ ïéðòì íéåù äùàä ãçàå ùéàä ãçà

ïåéìòä úòøå÷å úøæåçå äéøçàì:  
  ).ך"ש( כלומר על אביה ואמה כדי שלא לגרום הרהורים לעומדים שם -ומחזירתו  •

)áé (áìäöø íà íéúîä ìë ìòìòå äèîìå äôùäî òøå÷å äîéìù ãâáä úôù çéðî  åîàå åéáà 
êéøö äôùä ìë òåø÷ì âìéå" à äôùä òåø÷ì êéøö íéúî øàù ìò óàãìïéâäåð ïëå:  
  ). הגולהרבא( כדי שיהיו הקרעים מובדלים לשנים –לקרוע כל השפה  •

)âé (äì òåø÷ì åì ùé íéúîä ìë ìòåì íãà éðôî àìù íéðôáæì åãé ñéðëäì åì ùé êëéôì íéðôá
 åéáà ìò ìáà àòðéöá òøå÷å)åîàå(íãà ìë éðôá õåçáî àìà òøå÷ åðéà 13:  

)ãé (çì ãéá åîàå åéáà ìò éìëá òøå÷ äöø ãéá òøå÷ äöø íéúîä ìë ìòèì íà íéúîä ìë ìò
æ êåú óéìçäì àá 'æ êåú óéìçî íà åîàå åéáà ìò òøå÷ åðéàå óéìçî íéîé ' íéãâáä ìë òøå÷

àå óéìçî àåäùì äçàî åðé ïåùàøä íòôá åîë íìåòîçàì åòø÷ øéæçäì ìåëé íéúîä ìë ìòåéø 

åîàå åéáàá àì ìáà äòáù êåú:  
 בגדים ישנים שהיו יודעים שלבש אותם קודם מיתת אביו יכולללובשן –אם בא להחליף  •

 .14)ז"ט(בלא קריעה 

  היינו בחול אבל בשבת אף על אביו ואמו מחלף ואינו קורע ואם אין לו–ביו ואמו על א •
מיהו היינו דווקא כשמחליף בבגדים של חול אבל בבגדי  להחילף מחזיר הקרע לאחוריו

  ).ך"ש(' שבת אסור ללבוש כלל כדלקמן שפט סעיף ג
)åè (àî ììåù íéúîä ìë ìò)éô 'äåù éúìá äøéôú øôåú(æ øçàì  ' íåé íéùìù øçàì äçàîå

áîàì åà ìâøä íäá òâô íà ÷åìéç ïéàå øçàì ììåù åîàå åéáà ìò ì 'åòì äçàî åðéàå íåé íì

                                            
 .והוא לעיל רמב סעיף כה 9

 .ע כאן"ע אם זה נגד השו"וצ, א שאם רוצה אפשר לחליף לבגד אחר לקרוע"גליון מהרש' עי 10
 .ה פיגמות"וה.  אם מישהו רק לובש גופיה אם צריך לקרוע או לאG"ך וצ"לקמן סעיף יח בש' עי 11
 .ע בציצית ועניבה"צ 12
 .ז הלכות אבלות שכל ענינים אלה מעכבים בדיעבד"או' ועי 13
 .אבל השבט יהודה חולק, וקשה להבין דבריו כלל, כן הוא בחכמת אדם 14
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øúìàì úììåù äùàäå15äãåáë éðôî 16. äâä âî äòéø÷ä ùàø øáçì åìéôà ìåìùì øåñàù ïîæ ìëå

ò"éôà øéîçäì åâäðù úåîå÷î ùéå øåñà èçî é 'ì êåú ìåìùì àìù íéúî øàù ìò ' ùàø åìéôà æàå

ò øáçì øåñà äòéø÷ä"èçî é:  
 ).ז"ט(ומאחה הוא תפירה שוה ,  תפירה לא שוה-שולל  •

 ).ך"ש( ודוקא סמוך לערב לאחר שהתפללו מנחה ל מותר לשלול בערב הרג-לאחר שלשים  •

] ז לקמן סעיף יז"דלא כט[ה שאסור לחתוך החתיכה ותפור אחר במקומו " וה–ואינו מאחה  •
 ).ת"פ(

ט נחשב "כל יו, ימים אלה' א של"י, )ך"ש ( גם לגבי קריעהא שרגל מבטל שלשים" י-או לא  •
' כ ז"ערב יוה' כ ז"יוה' ה ז"ערב ר' ה ז"ר' , כ ז"פסח סה, ו"לומר כל הסוכות טימים כ' כז

  ).א"רע(
)æè (ãî óúë õåìçì áééç åîàå åéáà ìò óúë õìåç äöø íà íéúîä ìë ìòäî éðôì êë êìåäå

õåìçì êéøö ïéà óúë õåìç êìéù åãåáë ïéàå ìåãâ íãà ïáä íàå øá÷éù ìò äèîä:  
)æé (åîöéìçì áàì äîåã àéùð ïåéë úîù íëç ìò íéòøå÷ä ìë éåçàìå õåçáî òåø÷ìå óúë ú

 íåéá åá ììåù åúòåîù äàáù íëçå øçîì ïéçàîå ïéììåù äèîä éøåçàî íäéðô åøéæçäù
 ïéîéî õìåç íëç ìò íìåòì äçàî åðéàå øçîì ììåù ÷äáåî åáø ìòå àéùð ìòå øçîì äçàîå

à ìòåáá "îàå åéáà ìòå ïàëîå ïàëî àéùð ìòå ìàîùî ã äöø ïàëî äöø ÷äáåî åáø ìòå å
 ïäéúù õìåç äöø íàå ïàëîæîéå" åéùëòã àììë óúë õåìçì åâäð àì äæä ïîæáàðãéàä ïéâäåð ïëå :  

)çé (çîì øçàì àìà òîù àì íà íéúîä ìë ìò ' åì ïîãæðå ÷åìç åì ïéàù éîå òøå÷ åðéà íåé
æ øçà òøå÷ äòáù êåú 'à ìòå åéáà ìò òøå÷ åðéà êìåäå òøå÷ åîèî íìåòìðåéãâá ìë17:  

 ).ך"ש( או שאולים או רק לובש גופיה 18 שהוא לבוש בגדים קרועים-מי שאין לו חלוק  •

  ).ך"ש(לא אותן שמחליף  ל אותן שעליו בשעת השמועה אב-לעולם  •
)èé (àðåñàù íùëø äèîì ãâá ìù ïåéìò ãö êåôäì øåñà êë äçàúî åðéàù òø÷ úåçàì 

éôàå åúåçàìå 'àì øåñà åúåà ç÷åìä åì åøëî íàå åòéãåäì êéøö åøëîì àá íà êëéôì åúåç
 øåëîì øåñàå íéçàúî íðéàù íéòø÷äî åðéàù òãéù ãò åúåçàì øåñà åòéãåä àìå íúñ

áëåë ãáåòìíé:  
 ).ז"ט(ב חודש לחתוך סביב הקרע ולשים בד במקומו " אבל מותר לאחר י-אסור להפוך  •

ילו בסתם פאין צריך להודיעו שהרי אאבל משום איסור ,  משום מקח טעות–צריך להודיעו  •
 ).ך"ש(ולכן יש בזה צד איסור , א שאין כולם יודעים הלכה זו"וי, אסור ללוקח לאחותו

)ë (áð êåúî ìáà àöé àì úåîìåñä êåúîå èå÷éìä êåúîå ììùä êåúîå ììîä êåúî òøå÷ä
 éøãðñëìà éåçéàâðàöé äèîìî úèìåáå äìòîì äåù àéäù äøéôú åðééäã:  

וכל '  מולל שני ראשי הקרע בין אצבעותיו וכורכן יחד כעין כריכות ספרים וכו- ל מתוך המל •
 ).ז"ט(אלה הקרוע מתוכם לא יצא כיון שבלאו הכי היה כמין קריעה 

)àë (ãðá øçà úî åì úîå úîä ìò òø÷úæ êå 'æ øçàì øçà òø÷ òøå÷ ' ïåùàøä òø÷ ìò óéñåî
æ øçà éùéìù úî åì úî àåäù ìë 'óéñåî éðù ìù åøåáè ãò êìåäå óéñåî ïëå àåäù ìë åéìò 

â ÷éçøî øåáèì òéâä 'òøå÷ åðéàù ÷åìç åì ïéàùéîë åéðôì àìîúð òøå÷å úåòáöà:  
 ).ז"ך וט"ש(טפח או מוסיף על הקרע הקיים  –קרע אחר  •

                                            
 .ע אם חולק"ע וצ"ואין רמז לזה בשו, א היינו לאחר הקבורה"ריטב' עי 15
 ).א"ט ה"ם פ"רמב(היינו צניעות  16
 .ע אם שמע על שתי הורים בבת אחת"וצ. היינו עד שמגלה את לבו 17
 .ריעהמכאן משמע שמי שלובש בגדים קרועים אינו מקיים בו מצות ק 18
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)áë (äðæ øçàå òø÷å åéáà úî åì åøîà 'îà ïåéìòä àìå ïåúçúä äçàúî óéñåäå åðá úî åì åø
àå òø÷å åðá úîæ øç 'áà úîúôñåúá åîàå åéáà ïéàù úøçà äòéø÷ òøå÷ àìà óéñåî åðéà åé:  

)âë (åðàë íéúî éðù åì åúîù éî ' ìò úçà äòéø÷ òåø÷ ãçàë íéðùî äòåîù åì äàáù åà
çàå òø÷ íäéðù" øçà úî åì úî ëæðäòáù êåú åîöò òø÷ åúåàá ïéá åîöò éðôá òø÷ òøå÷ 

â ÷éçøî åà çôè ãåò òøå÷å åá óéñåîù'æ øçàì çôè òøå÷å úåòáöà  'ùàø òø÷ ìò óéñåîïå 
 åáì ãò åîà ìò åà åéáà ìò äìçú òøå÷ åéáåø÷ øàùî ãçàå åîà åà åéáà úî àåäù ìë

æ øçàå òø÷å åéáà úî øçàå úîä ìò çôè òøå÷å úåòáöà äùìù ÷éçøîå 'à úî ' íéáåø÷äî
à úî äçàúî åðéà ïåéìòå äçàúî ïåúçúå ïåùàøä òø÷ ìò óéñåî 'äîçàå òø÷å íéáåø÷" ë

æ êåúá ïéá åîà åà åéáà úî 'æ øçàì ïéá 'â ÷éçøî ' éøäù ãâáä úôùá ãöä ïî òøå÷å úåòáöà
àë åîàå åéáà åúî åáìì òéâîù ãò òøå÷å äôù éî÷ ìéãáäì êéøö 'íäéðù ìò ãçà òø÷ òøå÷:  

)ãë (çðçàå òø÷å åéáà úî åì åøîà"åðù àåäå äòéø÷ éãé àöé åðá àåäù àöîð ëãåì ò éãë êåú 
 åéáà øåáñëå úî êì úî åì åøîà íà ìáà àöé àì øåáéã éãë øçà ãò åì òãåð àì íàå øåáéã

çàå òø÷å àåä"éôà àöé åðá àåäù àöîð ë 'øåáéã éãë øçà ãò åì òãåð àì:  
" מי שהוא"אבל אם קרע בכוונה על , שאם קרע בכוונה על לא נכון לא יצאא " י- אמרו לו  •

 ).ך"ש(אז יצא 

)äë (èðçàå åéìò òø÷å óìòúðå äìåç åì äéä" êéøö ïéà äòéø÷ ìù øåáéã éãë êåú úî íà úî ë
úøçà äòéø÷ êéøö åàì íàå úøçà äòéø÷:  

)åë (ñçàå úåìáà éîé úö÷ âäðå òø÷å åéáà úî åì åøîà" åøæçå ÷éñôäå úî àì åì åøîà ë
äòéø÷ éãé àöé íéðåùàøä åøîàù åîë úî ïåùàøä íòôá åì åøîàå:  

 אבל אם היה חי בפעם הראשון לא יצא ידי הקריעה דהא אחר כדי דיבור -אשון בפעם הר •
 ).ך" ושז"ט(הוא 

ימים וקם יומיים וחזר לישב רק עוד '  ונראה שיצא ידי אבילות אפילו ישב ג-יצא ידי קריעה  •
 ).ך"ש(יום וחצי 

)æë (àñåì ïéòø÷î úî åì úîù ïè÷:  
בקטן שהגיע לחינוך כדרך א "וי, ות בהספדמפני עגמת נפש פירוש כדי להרב –מקרעין לו  •

ורק בקטן שהגיע , )ז"ט(וכן קטן חייב בכל דיני אבילות , שמחנכין אותו בשאר מצות
א שאין מצות חינוך אלא רק "וי). א"רע(ובפחות מכאן קורעים קצת , לחינוך קורעים טפח

 ).ת"פ(משום ביטול תורה , )כ"נה(ד בקריעה בלב

)çë (áñúî ìò úáùá òøå÷äòà å"äòéø÷ éãé àöé úáù ììçù ô:  
)èë (âñäòéø÷ éãé àöé àì ìåæâ ÷åìçá òøå÷ä:  

 לפי שהגוף של החלוק בעבירה מה שאין כן בקורע בשבת אין עבירה בגוף –בחלוק גזול  •
 ).ך"ז וש"ט(החלוק 

)ì (ãñì êåúá úîù åéùãç åì åìëù äéá ïì íé÷ àìã ïè÷ ' ïéòøå÷ ïéà íéùìù íåéá åìéôà åà
åéìò:  
 ).ך"ש(קורע ומתאבל '  אבל אם קים לן אפילו מת בתוך ל– קים לן דלא •

)àì (äñéôà áåè íåéá ïéòøå÷ ïéà 'éá"éôà úåéìâ ìù éðù è '÷ø ãòåîä ìåçá ìáà úî ìù íéáå
 åà øùë íãà àåä íà åà äîùð úàéöé úòùá ãîåò íà àåäù äî éôë ãçà ìë ìò ïéòøå÷

øàáúðù åðéãë ãçà ìë ìò íëç : äâäéå"åðã àîàå åéáà ìò ÷ø ãòåîä ìåçá òåø÷ì ïéàù ïéâäå 

ãòåîä øçàì ïéòøå÷ íéúî øàù ìòååñíåìë ìò òåø÷ì ùé âäðî ïéàù íå÷îáå :  
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ט אין קורעין עד לאחר החג "אבל מת ביו,  היינו שמת בחול המועד- אבל בחול המועד •
 ).19ת"א ופ"רע(כשיתחיל להתאבל 

 ).ך"ש (20ם השמועה ואין חילוק בין יום הקבורה ליו-רק על אביו  •

, קורע בחול המועד, ואחר המועד יהיה רחוקה, אם שמע שמועה קרובה בחול המועד –שם  •
 ).ז"ט (21ה באביו ואמו"שמועה רחוקה קורעים לאחר חו, אפילו לא אביו ואמו

)áì (æñä÷åçø äéäú ìâøä øçà íà åìéôàå òøå÷ äáåø÷ äòåîù ìâøá òîù:  
)âì (çñù úîä éðôì òåø÷ ãâáá êìåäää òø÷ àìå òø÷ù åîöò äàøî" úàå íééçä úà ìæåâ æ

íéúîä22:  
)ãì (èñ úîù åàöîå êìäå äìåç àåäù àáà úà ø÷áàù ê÷åìç éðìéàùä åøéáçì øîåàä

÷åìç åì øéæçîå åäçàîå åòøå÷ååòø÷ éîù åì íìùîå ,àå íä åòéãåä àì "åá òâé àì æ:  
 שונה שהמשאיל ידע אחים אבל כאןפ ששאר קרעים של אב אינם מ" אע-קורעו ומאחהו  •

ולכן יש סתם דעת שהמשאיל נתן לו רשות לקרוע שלא יתבייש , שאביו חולה ויכול למות
 ).ך"וש, ז"ט(אבל לא הקנהו לו 

 ).ך"ש(כדלעיל סעיף כט  ולא יצא, שזה שזה גזל בידו,  ואם קרע לא יצא-לא יגע בו  •

)äì (ìåèéì éàùø åðéà ìáàä úéáì åá êìéì ÷åìç åøéáçì ìéàùîä éîé åøáòéù ãò åðîî 
ìáàä: éñ èôùîä ïùåçáå 'îù"óéòñ àá  ' àìïë ÷ñô:  
וכל הסכמתו היתה שילך ויחזור ,  ששם השואל בקש מהמשאיל יש לחלק-ובחושן משפט  •

 .)ך"ש(' ולכן כוונתו עבור המצוה של ניחום אבלים וזה כל ז, משאיל יזםוכאן ה, מיד

)åì (òåöá÷ðù ïåâë úåòø úåòåîù ìò ïéòøå÷ íäéáéåà éðôì åôâðù åòîùå äîçìîì øåáöä áåø 
éôà 'äá èåòéîä àìà åâøäð àì íàòäå"éáùá åëìä íà ä:  
ויש , )ך"ש(ורק למחרת מותר לאחה את הקרע , ה שצריכם להתאבל כל היום" וה-קורעין  •

 ).ת"פ( שמועות רעות לא מאחים לעולם מקשים שקרע על

)æì (áòéôàå íùä úëøá òîåùä 'éåðéëä úëøá, éôàå 'éåðéëë éåä æòì ïåùìá åøîà,òåø÷ì áééç . 
ìàøùéî äðòîùéù àåäå, éå"íéáëåë ãáåòë åðéã øîåî äæä ïîæáã à.éôàå  ' êàéä íéãòäî òîåùä

åìô êøéáéðòåø÷ì áééç , âòúøçà íòô òåø÷ì íéëéøö íðéà íéãòäå.ñ äàåøä " åà óøùðù ú
 åà ïéìéôúãòéôà 'íéáåúëäî åà íéàéáðäî úçà äìéâî,÷ úåòéø÷ éúù òøå, ïéôøåùù à÷åãå 
òåøæá åúåà23äéäù äùòîëå :  

יש להסתפק אם שמע ברכת השם בשבת אם , )ז"ט( שאמר יכה יוסי את יוסי - ברכת השם  •
 .)ת"פ(ש "ת שנשרף בשבת אם צריך לקרוע במוצ"ה הרואה ס"ש וה"צריך לקרוע במוצ

 ).ת"פ(ה כינוי הנמחק כגון רחום וחנון " ה-כינוי  •

א שבשם "וי, )ז"ט(רעים ם יתמלאו כל הבגדים ק" דאם היינו קורעים על עכו- מישראל  •
 אבל השומע ).ך"ש(ם והיינו בין בכתיבתו בין בקריאתו "לקרוע אפילו בעכו בה חיי"הוי

 ).ת"פ(ם גידף חייב לקרוע "וכן המעיד שעכו, ם גידף חייב לקרוע"מישראל שעכו

                                            
 .ט או גם כן אם נקבר בחול המועד"ע בדבריו אם דווקא שנקבר ביו"וצ 19
 .ע קורעים על כולם אפילו בחול המועד"אבל יציאת נשמה לכו 20
 .תב סעיף ד' לקמן סי' עי 21

שהגוזל את ההי יכול לפייסו ולהחזיר , ותניא באבל חמור גזל המת מגזל החי,  כלומר מבטל כבודם22
 ).א שם"ריטב( קרוביו –החיים ). ן שם"ר (ו יכולגזלתו ובמותו אינ

לא ' פי.  אמרו אלא בזרוע וכמעשה שהיהלא: א"ק כו ע"ן מו"ר' ועי .א" גליון מהרש–היינו להכעיס  23
ה וכמעשה שהיה שנתכוין יהויקים לבזות המגלה "אמרו לקרוע אלא כשהוא שורף להכעיס להב

ע בשורף "וצ, :באונס או חטפם עופות אינו חייב כללת או בתפילין "להכעיס אבל אם נפלה דליקה בס
 .לא באונס ולא להכעיס אלא לתאבון
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צ "מש חייב להשומע מפי העד לקרוע ואפ שאין העד מוציא הגדוף מפיו מ" אע- מעדים  •
ששמע מעד שפלוני ' עדים אלא אפילו מאחד מן העדים אבל השומע מפי א' לשמוע מב

 אבל אם שמע משלישי ששמע משני שראובן גידף ומבטה את ).ך"ש(גידף אינו חייב לקרוע 
רך ז שאין הורגים על הגידוף אלא רק מנדים אין צו" ובזה).ת"פ(הגידוף חייב לקרוע 

 ).ת"פ(שהעדים יגידו את הגידוף בפה 

 ).ך"ז וש"ט(על הכתב ' על הקלף וא'  א- קריעות ' ב •

כגון שנקרע או נחתך או , )ז"ט(ד שריפה אלא כל כליון " ל-ודוקא ששורפין אותו בזרוע  •
ע " וצ).ך"ש(שהכל תלוי ברואה חלול השם בזרוע ם "נמחק בזרוע בין מישראל בין מעכו

 ).ת"פ(ה בשורף תורה שבעל פ

)çì (à ïðáøåçá äãåäé éøò äàåøäîäá åà íéìùåøé å" òåø÷ì áééç ÷ò 'àá"éñ ç 'ñ÷ú"à:  
)èì (äòïè÷ìì ïììùì ïììåîì éàùø íéòø÷ä åìà ìë24 ïéîë ïúåùòì  ìáà åúøçîì úåîìåñ ïéà

íìåòì ïéçàúî:  
 ).ך"ש( דהיינו לתפרן בדרך משונה - 'למוללן וכו •

  
 àîù ïîéñ  

)à (åò úî åì úîù éîæòåéìò ìáàúäì áééç àåäù,øçà úéáá ìëåà äøåá÷ íãå÷ . éà úéá åì ï
åøéáç úéáá ìëåà øçà.åøéáçì úéá ïéà ,ìëåàå äöéçî åì äùåò , çò ïéãñ ìù äöéçî åìéôàå

éâñ,çåøá ìèéð åðéàù ïéðòá ïéãñä éìåù ò÷ú íà .äöéçî úåùòì øáã åì ïéà íàå , åéðô øéæçî 
àåìëå.êë ïéáå êë ïéáå , åìéôàå úøçà øéòá àåä, åðéàå øùá ìëåà åðéàå ìëåàå áñéî åðéà 

ïéé äúåù,ïåæîä úëøá àìå àéöåîä úëøá êøáî åðéàå ,åéìò ïéðîæî àìå åéìò íéëøáî ïéàå . 
íéëøáîù íéøçà íò ìëåà íà åìéôà,ïîà íäéøçà äðòé àì , úåøåîàä úåöî ìëî øåèôå 

äøåúá.éôàå  ' êéøö åðéà íà÷åñòìúîä éëøöá ,åâë åìéáùá íé÷ñåòù íéøçà åì ùéù ï. 
èòéå" éàùø åðéà ïéëøáîä øçà ïîà úåðòì åà êøáì åîöò ìò øéîçäì äöøé íà åìéôàù à

àá ïééòå"éñ ç 'ò"à.åéå úáùáå " ïéé äúåùå øùá ìëåà èäöøé íà, úåöîä ìëá áééçå êøáîå 
 øåñàù äúéîä ùéîùúáî õåçåá. úáùá úñðëä úéáì êìéì øúåîå,éà ìåçá óàå  ÷ø øåñéà åá ï

íù äùòé äî ììôúäì øåñàù øçàî. ìç úîä éëøöá ÷åñòì éãë íåçúä ìò êéùçäì êéøö íàå 
íåçúä ìò êéùçäì éãë úëìì ìéçúîù äòùî ïìåëá øñàéì úåðéðà åéìò.  åøá÷ì äöåø íàå

åéá"ò ïåùàø è"ëå ïìåëá øåñà ïéîîò é" ùéá"ì ìåëé åîöòá àåäù éðù è ìë åéìò åìçù åøá÷
 éðéãúåðéðà. ôé"îù ïîæ ìë ïééå øùá ìåëàì øåñà ÷äáåî åáø ìò ãéîìúã àíäéðôì ìèå:  
יש ' מת לו בן תוך ל, )ך"ש(אפילו אינו מוטל לפני אבל מוטל עליו לקברו  –מי שמת  •

 ).ת" ופא"רע(ע בענין מצות "להסתפק אם הוא אונן ולכן אסור בבשר ויין וצ

ק בקבורתו שיש ור דווקא במי שחייב לעסווזה אס.  דהוה כלועג לרש-אוכל בבית אחר  •
ולפי זה בשבת מותר לאכול , )ז"ט( לאכול בפניו בבקבורה ויוש קחשש במה שאינו עוס

ולכן אפילו מי שלא מוטל עליו לקוברו , )ך"ש(יש לועג לרש אפילו בשבת א ש"יו, )ת"פ(
 .)ת"פ(אסור 

תאבלים עליו בעירו א שאם יש קרובים בעיר אחרת שמ" וי-ואפילו הוא בעיר אחרת  •
היינו דווקא , )ך"ש (25שמוטל עליהם לקברו אין דין אונן על אותן הקרובים שבעיר אחרת

כאשר מוליכים את המת למקום רחוק ואין אונן הולך עמהם אבל במקום שגם הקרובים 
 .)א"ת סקכ"פ(הולכים בשעת הקבורה לא מהני מסירה 

                                            
 .ע אם עושים כך לכתחילה"צ 24
 .ע אם אין קרובים אבל יש מטפלים"צ 25
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 ).ך" ושז"ט( דהיינו על השלחן -אינו מיסב  •

ויש להקל , )א"רע (אינד יש להסתפק אם מותר בתבשיל בשר וחמר המ- אינו אוכל בשר ו •
 .)ת"פ(בתבשיל בשר 

 .)ת"פ(ה מים אחרונים "וה, )א"רע( אבל נוטל ידיו ללא ברכה - ואינו מברך  •

ונקבר המת ולא עבר זמן עיכול חייב בברכת ,  אבל אם אכל כאשר היה אונן- ברכת המזון  •
 ).ת"פ(צר ה באשר י"וה, המזון

 שיקנה לו ולא בתור שליחות,  אנון פטור מבדיקת חמץ ואחר יבדוק לו-ופטור מכל המצות  •
 ).ת"פ(

ואם לא יספור ביום זו לא יוכל לברך אחר כך מותר לספר ,  אמנם אם היה אונן בספירה-שם  •
 ).ת"פ(ללא ברכה 

 ).ת"פ(ש ונעשה אונן מותר לו לגמור " מי שהתחיל להתפלל או לקרא ק-שם  •

 ).ת"פ( אבל חייב בכל הלאוין -שם  •

ויש מי שיעסוק ,  אם האונן לא יודע שהוא אונן ולפני תפילה- צ לעסוק "אם א ולואפי •
ואם אין אחר שיעסוק בקבורה אומרים לו אפילו , בקבורה לא אומרים לו עד אחרי תפילה

 ).ת"פ(לפני תפילה 

א "ש י"ט במוצ"ים יש יארצייולאח, בשבת שיש לו אחים ובנים'  ואם מת א- אינו רשאי  •
 ).ת"פ(ע לדינא "וצ, צייטפלל בבית הכנסת ביארשמותר להם להת

ובלבד , ט אם פרנסתו בכך" מותר לילך לעבוד בסעות ברית מילה בשבת ויו–ט "בשבת ויו •
 ).ת"פ(ג אסור "אבל בחול וכן בסעודת נשואין אף בכה, שלא יאכל שמה

אבל , )ך"ש(אבל בברכות ותפילה חייב , נו חייב אם ירצה אבל אי- אוכל בשר ושותה יין  •
 .)ת"פ(ובפורים אסור , )ת" ופא"רע(ט חייב לאכול "יו

ולכן אין קורין אותו לעלות ) 'כדלקמן סעיף ה(מ אסור בדברי תורה " מ-וחייב בכל המצות  •
 ).א"רע(לתורה 

 .)ת"פ, א"רע(מצטרף למנין אין  משמע ש-מה יעשה שם  •

 ).ת"פ(כפי מנהגו ' וכל א, אבל בשבת כן אומרים, לפני הקבורה ולא אומרים קדיש -שם  •

מותר שאין דרך לקבור שלפני כן ל בלילה אב היינו ביום הקבורה -ש ביום טוב שני "וכ •
 ).א"רע(ש מתירים וי, )ך"ש (אסור אפילו בלילהא ש"וי, )ז"ט (26בלילה

 כגון שיש חברה קדישא כל מקום שאין צריך לעסוק בצרכי המת -שחל עליו כל דיני אנינות  •
 ).ת"פ(ט שיתעסוק בו יותר מדאי אנשים "חייב בכל המצות שבתורה שהרי אין מצוה ביו

 ).ז"ט( היינו בימות החול - א דתלמיד "י •

)á (àô íãå÷ ø÷áá àìå ììôúé àìå äìãáä àìá úáù éàöåîá ìëàé úáùá úî åì úîù éî
äðîæ øáò àì íà úéøçù úìôú ììôúé äøåá÷ øçàìå äøåá÷ ììôúé àì áøòä úìôú ìáà 

 äìéìáù ïåéë íéúù úéøçù ììôúîù úéáøò ììôúä àìå çëùì éîã àìå äðîæ øáò øáëù
 äéä àìç ììôúäì áééáôúîä øá÷éù øçà ìéãáé äìãáää ïéðòìå:  
 ). ת"פ( מיד כשמתחילים להשליך עפר על המת יקרא ויתפלל -ולאחר קבורה  •

ל לא ברכת השחר כיון שבשעת חובתו היה אב, וכל זמן קודם חצות יתפלל שחרית -שם  •
אפשר לברך כל זמן שלא עבר זמן ש "אבל ברכת מקדש את שמך היא שייכת לק, 27פטור

 ).ת"פ(ש "ק

ואם הבדיל בטעות שלא ידע שאסור לו לא צריך , )ך"שז ו"ט('  עד סוף יום ג-יבדיל  •
 .)ת"פ(להבדיל עוד פעם 

                                            
 .ז שונה"ומסתמא בזה 26
 .&&&שזה עד ' ועי, ל שזמנו מחצות"ב מז סק"מ' עי 27
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ימול הבן בבית הכנסת קודם עלינו כמו ,  המת אם יש לאונן בן לימול ועדיין לא נקבר- שם  •
וכן עיקר דאין דוחין א לו לברך "כ הוי אונן וא"א שיקבור קודם דאל"וי, בשאר פעמים

אמנם אם האב הוא המוהל יש בזה . ואם זה שלא בזמנה אין הבדל, )ז"ט(זריזות המצוה 
 .)ת"פ(ספק 

ר בזמן תפילה הבא חייב להתפלל ונקב,  מי שהגיע זמן תפילה ואחר כך מת לו מת-ולא דמי  •
 ).ת"פ(שנים חוץ מזמן מנחה שעיקר זמנו בסוף היום 

)â (âô éëøöá íéáåø÷ä å÷ñòúðù øçàìå úîä àéöåäì íéãçåéî íéôúëù íéâäåðù íå÷î
éôà ïééå øùáá íéáåø÷ä íéøúåî íäì åäåøñîùî åäåøá÷é íäå íäì åäåøñîé äøåá÷ä ' íãå÷

èåî åðéà áåùù úéáäî åäåàéöåäùíäéìò ì : äâä áåø÷ íå÷î íà øéòì øéòî úîä ïéàùåðù íå÷î

 àåäéåä øéòì åàáéù ãò øúåî íéîé éðù êìäî ïåâë ÷åçø íå÷î àåä íà ìáà åéðôì ìèåî åìàë 

åúøåá÷:  
, האונן הולך עמהםהיינו דווקא שנמסר להם ואין , )ת" פא"רע( וחייבים במצות -בבשר ויין  •

 .)ת"פ(ה לא מהני מסיראבל הולכים עם המת 

 ).ך"ש(פ שלא חל עדיין האבילות " אע-אפילו קודם  •

)ã (ãô ìç àì úåìéáà íâå úåðéðà íéáåø÷ä ìò ìç àì äøåá÷ì ïúéð àìå äñéôúá úîù éî
 éî ïëå íäéìò ìç úåðéðà ïéà äñéôúá úîä éáåø÷ íà ïëå åøá÷ìî åùàééúð àìù ïåéë íäéìò

ééúð àìå øäð åôèù åà äéç åúøøâ åà êøãá âøäðù ïéã àì íéáåø÷ä ìò ïéà åøá÷ìî åùà
éðàúåðåøá÷ìî åùàééúðù íåéî íéùìùå äòáù åì íéðåîå úåìéáà ïéã àìå :  

ומותר אפילו בתשמיש , )ך"ש( שאינו נקרא מוטל לפניו כיון שלא ניתן לקבורה -לא חל  •
 .)א"רע(המטה 

לה האבילות כ יתפייס בדמים מועטים לכן לא ח" כיון שהדבר תלוי בממון ואח-כיון שלא  •
, )ך"ש(אבל אם היתה הגזירה מחמת שנאה אז אינה עשויה ליבטל וחלה האבילות מיד 

אבל יש עיצה ,  מידתח שעות חל אנינו" שלא לקבור מיד עד יעבור מחוקאמנם אם יש 
ליהטרו תיכף ולשומו באורן שלם נקב מלמטה וגם ימסרוהו לחברה קדישא ואז נקרא 

ימי אבילות לא מתחילה עד שיסתום הגולל ' חומרא אבל זסתימת הגולל ונוהג אבילות ל
אבל בימות החורף שאם ימתינו לא יסריח אסור לטהרו מיד שאין זה כבודו של מת , בקבר

 ).ת"פ(

אז על האונן להתפלל שנחשב , ש" אם יש מנהג שלא לקברו אחרי שעה מסוים בע- שם  •
  ).ת"פ(ח שהוי אונן "וי, "אינו מוטל לפניו"כ

)ä (äôìë úééôëå ùàøä úôéèòá áééç åðéàå ìãðñå ìòðî õìåç åðéà úîä øá÷ð àìù ïîæ 
éôà äèî éáâ ìò ïùéì åà áùéì øåñà ìáà äèîä 'äéåôë : äâäàù ïëù ìëåñ äèîä ùéîùúá øå

éå" àùå äëéñå äöéçøá øåñàã äëàìîáå úøåôñúå íåìù úìàùå äçîåôåúéá çúôî úàöì øúåî ìáà28:  
 ).א"רע(ונין ושמחה אוסר דמ בע"שמותר בבשר ויין מ שאף -' אסור ברחיצה וכו •

)å (æô åéä äøåúá úåøåîàä äåöî ìëîå òîù úàéø÷î øåèô åúî åðéàù åìéôà úîä úà øîùîä
àøå÷ äæå øîùî äæ íéðù:  

 ).ך"ש( שעסוק במצוה הוא ופטור משאר המצות -ש "פטור מק •

  
 áîù ïîéñ  

çôéîîå åçáè çáèå åúô äôàù åúôåç éëøö ìë ïéëäù  íå÷îá àåäå ïúç ìù åéáà úîå åðéé âæ
 àëéàå äìë ìù äîà äúîù åà ïéëäù äî ãéñôé äôåçä äçãú íàå øåëîì éåöî åðéàù

                                            
 .ת"דה וחייב בכל המצות שאסור ב"ד' א סעיף א"רע' עי 28
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 íéîéé÷úî ïðéàù ïéèåùé÷å íéùð é÷åøîúúøçà íòôá íøåáòá çéøèéù éî íäì ïéàù øçàî 
ùøåôå äåöî úìéòá ìòåáå äôåçì äìëä úàå ïúçä úàå øãçì úîä úà ïéñéðëî29åéëå  ï

çàå äúùîä éîé úòáù âäåðå ìâøë äéãéãì àéåä äôåçä åéìò äìçù" éîé úòáù âäåð ë
 ìë êëìä äèîä ùéîùúá øåñàå àòðéöáù íéøáã íäá âäåð äúùîä éîé úòáù ìëå úåìéáà

æ 'æå äúùîç éîé 'áàä éîéìíéùðä ïéá äðùé àéäå íéùðàä ïéá ïùé àåä  : äâä íéøîåà ùé

 åîë íåéá åîò ãçéì äøåñàùä ÷ø úåøéîù éúù íäì úåéäì êéøö ïéàå äìéìá ïéá àéä åà íéùðàä ïéá àå

íéùðäéå ììë øåîéù ïéëéøö ïéà ãçà øãçá íéðùé ïðéà íàå " äìéìáã àêéøö íåéáå úåøéîù éúù  øúåî

äîò ãçééúäìäðè÷ åà ïè÷ àìá ïéãçééúî ïéàå äìëä ìöà äðè÷å ïúçä ìöà ïè÷ ç÷éì âäðîäå  :
åðéà íéùìù ïéðòìåæî àìà äðåî  ' úøåôñúå õåäéâá øúåî äôåçä éîé ìëå êìéàå úåìéáà éîé

éëäù äî øåëîì éåöîù íå÷îá ïåâë àãéñô åì ïéà íàåï åîà äúîå àãéñô äéì úéà åìéôà åà 
 àì úøçà íòôì íäì ïéëéù éî øàùðù íäéáåø÷ øàùî ãçà åà äìë ìù äéáà åà ïúç ìù

éî åúåà øáå÷ àìà úåìéáàä úåçãì åøéúä úà ïéñéðëî êë øçàå úåìéáà éîé úòáù âäåðå ã
äúùîä éîé úòáù âäåðå ãéî äôåçì äìëä úàå ïúçä:  

 אם היה חופה ולא בעל בעילת מצוה ומת לו או לה מת אסור בתשמיש -מכניסין את המת  •
ואין מצוה של שבע ברכות שזה , ימי אבילות מיד אחרי השבת' ויתחילו ז, שאין כאן פסידא

 .)כ"נקה(ח שאם ברך ברכות חל רגל ולא תלוי בביאה "וי, )ז"ט(ו את התקנה תקנה ולא רצ

ז שיש קרובים אחרים שיטריחו אין הבדל בין אביו ואמו לשאר "בזה –אמה של כלה  •
 ).כ"נקה(כ נושאים "ויושבים שבעה ואח, קרוביו

 )ת"פ(ז מתירים לו בשבילה "שלו אין התיר עכ, כ מת אמו של חתן"אפילו אם ג -שם  •

 שרק התירו איסור תשמיש של אונן מחמת פסידא ולא התירו של אבילות –את המת לחדר  •
 ).ז"ט(

 ואסור לבעול שנית אפילו קודם שנקבר המת משום דאונן אסור בתשמיש –ופורש מיד  •
 ).ך"ש(

 ).ז"ט( כאשר יראה את אשתו יצרו יתגבר עליו –ביום כמו בלילה  •

ות יום ראשון לאו דאורייתא ולכן אפשר לעשות ל אביל" אנו קיי–ימי המשתה ' ונוהג ז •
 ).ך"ש(דברי בידים של שמחה כמו גיהוץ 

 .30)ך"ש('  ובשאר הרחקות כמו הרחצת פניו ידיו ורגליו יש מח–ואסור בתשמיש המטה  •

אבל אם , ולכן החמירו עליו,  טעמא שהתירו לו תשמיש באנינות–הוא ישן בין האנשים  •
 ).ך"ש(ין איסור יחוד היה מיתה אחרי לילה ראשונה א

 ).ך"ש (31 היינו בבעולה אבל בבתולה אין איסור יחוד מאחר שיש איסור נידות–שם  •

 ).ך"ש(רים עצמם לביאה ס מום שיודעים טעם ביאה ואינ–קטן  •

  
 âîù ïîéñ  

á åáå úîä úéåìä 'íéôéòñ: 

)à (èôàäéù ãò åäååìî åðéàå úî äàåøä ìëù äëàìîá ïéøåñà øéòä éðá ìë øéòá úî ìë åì 
 íåéá øúåî äîåéá íéúîá ú÷ñòúî úçà ìëù øéòá úåøåáç ùé íàå àåä éåãéð øá åëøö

ãá äîåé äðéàù"ë íéìèá ìëä åúàöåä úòùá ìáà åúàöåä úòùá àìù àïî÷ìã:  
 ).ך"ש" (וכל"ע "וצ, ל דטעות סופר הוא" נ-שכל הרואה  •

                                            
 ).י"ב(וקובר  29
 .ולכן יש להחמיר, א שם ונראה שיש חסרון של הרהורים"ורמ, ה"כא ס' ע סי"אה' אמנם עי 30
 .ה אם פרסתה נדה בבעולה"וה 31
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 ).ך"ש(ב "שסא ס'  סי- כדלקמן  •

)á (öæ íåìù ïéìàåù ïéà ïè÷ øôëáøéòá úîäùë äæì ä : äâäàö íåìùá íéìàåù ïéàù ïëù ìëå

øá÷ä ïî úåîà òáøà ÷åçøá ïéìàåù íù úî ïéàùë ìáà úåøá÷ä úéá ìò úî ùéùë :  

 ).ך"ש( אפילו בעיר גדולה -כשיש מת על בית הקברות  •

  
 ãîù ïîéñ  

)à (áö éåàøë úîä ìò ãéôñäì äìåãâ äåöîâöéøáùîä íéøáã åéìò øîåì åìå÷ íéøéù åúåöîå í
 ïéøéëæî àìà éàãî øúåé åçáùá âéìôäì øåñàå åçáù øéëæäìå äéëá úåáøäì éãë áìä úà
 úåáåè úåãî åá åéä àì íàå âéìôé àìù ïéøéëæî ãéñçå íëçå åéìò øéëæé àì ììë úåáåè úåãî
 äéä àìù éî ìò øéëæîä ìëå íúåãéñçå íúîëç íäì ïéøéëæî ãéñçå íëçå åéìò øéëæé àì ììë

åîù åà ììë åáäòø íøåâ åá äéäù äî ìò éàãî øúåé âéìôäì óéñ úîìå åîöòì:  
 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקדוש ברוך )ב"קה ע( איתא בשבת -כדי להרבות בכייה  •

 ).ך"ש( בחייוכל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו והוא סופרן ומניחן בבית גנזיו 

 מצוה בודאי אם היה בא לידו הש טעם הדבר מסתבר שכל מי שעו-ומוסיפים בהם קצת  •
ואיתא בירושלמי , 32כ נחשב לו כאילו עשאו"וע, דבר הצורך קצת יותר ודאי היה עושהו

 ).ז"ט(שהמת יודע ושומע קילוסו וכל שאומרים בפניו יודע עד שיסתום הגולל 

)á (ãö ïäì éåàøë íéùðä ìò ïéãéôñî êë íéùðàä ìò ïéãéôñîù íùë) íéùðàä ïéá úåãôñðå

íéîëçå(:  
)â (äö åúùà úà ãéôñäì úåððå÷î øéëùäì áééç ãéôñäì úåððå÷î øéëùäì ïéìéâøù íå÷îá

åçøë ìòá åðîî àéöåîå øéëùîå äéáà àá äöø àì íàå:  
)ã (åö íéð÷æ éðá äùù éðá íéøéùò äùîç éðá íééðò åéìò ïéãéôñîùë äéäé íéðù äîë ïá ïè÷

 ìáà íééðò éðáëæö ÷åðéú ìò íéøîåà ùéã÷å ïéãä ÷åãöíåé íéùìù åéìò åøáòùî : äâä ïéàå

é ïá äéäéù ãò àìà ïë íéâäåð"ðù ïîéñ ïî÷ìãë äèîá àöåéù ùãç á"â.   

ז "ט(מהעשיר לפי שאין לו שמחה אחרת  רמצטער על בניו יות שהעני -עניים בני חמשה  •
 ).ך"וש

  ). ך"ש(ע "ח וכדעת השו" וי-ואין נוהגין כן  •
)ä( çöéùò éðáíéø ïéôéñåî íéîëç éðáå íäéùòî çáù ìò úö÷:  

  ). ך"ש( משום כבוד אבותם -מוסיפים  •
)å (èö åúåà ïéãéôñî íéùòî åì ïéà íàå åîöò äùòîá åúåà ïéãéôñî ïúéìå àùéì òãåéù ÷åðéú

åéáåø÷ äùòîá íäì ïéãéôñî íéùòî íäì ïéà íàå åéúåáà äùòîá:  
)æ (äìòá äùòîá ïéá äéáà äùòîá ïéá äúåà ïéãéôñî äìëä:  

  ). ך"ש( שעולה עמו ואינו יורדת עמו -עלה בין במעשה ב •
)ç (÷ç ïáå íéìôðäå ñøåñîäå êúåçîä 'è ïá ïëå ' ïé÷ñòúî ïéà íéãáòäå íéáëåë ãáåòäå úî

úååììå ãôñäì:  
 ).ז"ט(מסורס שיצא הפוך , שהוציאוהו חותך מן הבטן'  פי-המחותך  •

  ).ך"ש (33 אבל צרכי מטה וקבורה מתעסקין בעמהם–אין מתעסקין להספיד  •
)è (à÷íçøë ìòá íäî ïéàéöåî ïãôñä øëù òåøôì íéöåø ïðéàù íéùøåé:  

 ).ך"ש(כ אפילו בניו אין מוציאין מהם בעל כרחו "דאל,  היינו שירשו ממון האב–יורשים  •

                                            
 .ואם מוסיף קצת מסתמא זה אמת, נ שכל המספיד רק ראה קצת ממעשיו"ול 32
 .י" ב–בעבדים  33
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שומעין לו , ולכן כשאומר אל תספדוני, )34ך"ז וש"ט( שהספד כבוד המת -בעל כרחם  •
  ).ך"ש(

)é (á÷ïéòîåù åäåãôñé àìù äåöù éîåì 35 â÷æ åéìò âåäðì àìù äåö íà ìáà ' ïéà íéùìù úøéæâå

åì ïéòîåù:  
א שגדול הדור שמת וצוה שלא להספידו המקיל שלא לשמוע " י-שומעין לו שלא יספדוהו  •

י אמר שעל אף "ובלויית הפני יהושע הנוב, )ט" בשם המהרית"פ(לחכם הלז לא הפסיד 
 התשובה וסיים, ן של כל בני הגולהשאמר שלא להספידו אין שומעין בזה למי שהוא רב

ח בעיר אחת שהיו שונאים זה את זה "ת' וב, )שם( שאין לו היתר ברור להספידו מאהבה
ו לא יאמר קדיש נומי שצוה שב, ח השני"ומת אחד מהם אסור למעט הספד מפני כבוד הת

 .)ת"אבן השהם בפ(עליו שומעין לו 

 ).ת"פ( להקל אין לסמוך עליוא ש"יח ו" וי- אין שומעין לו  •

ב חדש מצוה לקיים דבריהם מאחר שאינו שייך " אבל אב ואם שצוו שלא לנהוג בהם י-שם  •
  ).ך"ש(בשאר מתים 

)àé (÷ ïîéñá úî ìò äèéøù ïëå øòéù úùéìú øåñéà"ô:  
)áé ( òîù úà ïéøå÷å øçà ãçà íéèîùð íäéðôì ìèåî úîäù ïîæ ìë ãôñäá íé÷ñåòä íòä

ôì ìèåî úîä ïéà ïéììôúîå ïéììôúîå íéãîåò íä íîåãå áùåé ïðåàäå ïéøå÷å íéáùåé íä íäéð
ä êéðôìî ïåöø éäé øîåàå ïéãä úà åéìò ÷éãöî àåäå ' úåöøôå åðéúåöøô øåãâúù éäìàêîò 

ìàøùé úéá36:  
)âé ( äìôúá ïéá òîù úàéø÷á ïéá ãôñää ïé÷éñôî äøåá÷ øçàì) ïîéñ íééç çøåàá ïééòå
ò"á:(  
)ãé (ä éðù ïéùåò ïéàà àìà úçà øéòá ïéãôñ" ìëá äéäéå íéðùì ÷ìçéù íò áåø íù ùé ë

åëøö éãë íò ãôñä:  
)åè ( ìù åéçáùå äæ ìù åéçáù øôñì éãë ùé ïë íà àìà úçà øéòá íéãôñä éðù íéùåò ïéà

äæ37:  
)æè (ã÷ ìë øàù ìáà ãôñäå åúøåá÷ éëøö ïåâë úî ìù íéøáã àìà úîä éðôá íéøîåà ïéà

á éìéî éðäå øåñà øáãäá ïì úéì àîìòã éìéîá ìáà äøåú éøáã:  
' ד' אמות אסור ומילי דעלמא אפילו תוך'  היינו דברי תורה אפילו חוץ לד- אין אומרים  •

ת תורה אפילו "א שד"וי, אמות' וכל אותו חדר שבו נמצא המת נחשב כד, אמות מותר
ל מת מותר ודבריו ש, אמות' ומילי דעלמא אינו אסור אלא תוך ד, אמות' אפילו חוץ לד

' אגדות ופסוקים אפילו תוך דוכן נהגו לדרוש ב ,אמות' פילו בדברי תורה אפילו תוך דא
 בפני המת ויוצאין מענין לענין עד שמגיעין לספר שבחיו של מת מעסק תורתו אמות

 ).38ך"ש(וחסידותו 

 ).ך"ש( משום לועג לרש -אסור  •

                                            
, כ נקטו כדעת זו שזה כבוד המת"ע ונו,ה השוע למ"וצ, ראשונים' שזה מח' א על סעיף י" רע’עי 34

 .א החולק"ת שמה סק" פ’עיו, ולא כבוד החיים
א שסימן יפה למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה מת לא נספד ולא נקבר או "סנהדרין מז ע' עי 35

 תורת אדם עמוד פז שלא יספדו דרך כבודו ואל ’עיו, שחהי גוררתו או שהיו גשמים מזלפין על מטתו
 .בכבוד עד שיתבזהנקבר 
 . נוסף בטור–ברחמים  36
 דרישה שסעיף יד מדבר ’עיו, מתים' וסעיף טו מדבר בב'  באר הגולה שסעיף יד מדבר במת א’עי 37

 .מתים' הספדים בעיר אחת ובבית אחד על ב' וטו מדבר בב, בתים' הספדים בעיר אחת בב' בב
 .ז סעיף יז"ט' ועי 38
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  ).ת"פ( 39ז חלק א סימן רכד"ת רדב"שו'  עי-כגון צרכי קבורה  •
 )æé (ä÷úåøá÷ä úéáá åà åéúåîà òáøà êåúá úîä ãåáëì äùøãå íé÷åñô øîåì øúåî:  

 דכל שאין לכבוד המת ודאי אסור ולא כיש שמכוונים להראות מעלתם - לכבוד המת  •
  ).ז"ט(אמות אסור ' ודברי תורה אפילו חוץ לד, בדרוש

)çé (å÷ù ìèá åùøãî úéá úîù íëçñøàù ìáà äòáù ìë åúåà ïéãôå ïé÷ñåò úåùøãî 
éôà äøåúá ' íéøáçúî àìà åùøãî úéáá íéöá÷úî åéãéîìú ïéà ãôñää øçàå ãôñä úòùá

 ììôúäì ïéìéâøäå ïéìèá øéòáù úåùøãî ìë úîù ïéã úéá áà íäéúáá íéãîåìå íéðù íéðù
áá"÷î íéðùî äíîå øçàå íéìèá åúåà ïéãéôñîù íå÷î ìëáù úåùøãî éúá ìë úîù àéùð 

ðëð ïéà ãôñääéøáçúî àìà ùøãîä úéáì íéñíäéúáá ïéãîåìå íéðù íéðù ô øéòä éðá ìëå 
ùá äøåúä úàéø÷î õåç úáùá ïéá ìåçá ïéá ìáàä úéáá íéììôúî ïéøå÷ù éùéîçå éðùå úá

áá" àìå äåçôùî íéáùåé àìà ÷åùá åìééèéúíåéä ìë íéåãå úåçôùî :  
)èé (æ÷éîëç éãéîìú ïéãéôñî 'äéúåùðåíáá " ùøãîä úéááå äíòä øàù àì ìáà:  
)ë (ùøãîä úéáì åúåà ïéñéðëî ïåàâå óåìàå íëç40 ïéãôåñå ùøåã äéäù íå÷îá äèîä ïéçéðîå 

æä íåéáå úåøá÷ä úéá ãò åúåà íéãôñ äèîä íéàéöåîùëå íù åúåà ' úåøá÷ä úéáì íéìåò
é úéìëúå íéùìù íåéá ïëå åúåà ïéø÷áîå"åúåà ïéáéëùîå ïéø÷áî ùãç á :  

נהג ולא דרך ארץ להזכיר המת אחר שנים עשר חודש וכל שאין מגעת אין מ -ב חדש "י •
שמועה אלא לאחר שנים עשר חודש פטורים מהספד ואין חודש העיבור בכלל כי לא הוזכר 

 ).ז"ט (ב חדש"שנה רק י

 

 äîù ïîéñ  
)à (ç÷ åúåà ïéãéôñî ïéàå åéìò ïéìáàúî ïéàå øáã ìëì åîò íé÷ñòúî ïéà úòãì åîöò ãáàîä

øå÷ àìå àåäù øáã ìëå íéìáà úëøá åéìò íéøîåàå äøåùá åéìò ïéãîåò ìáà ïéöìåç àìå ïéò
íééçì ãåáë:  

 היינו שלא קורעין או חולצין אבל לענין קבורה ותכריכים כן עוסקים עמהם -אין מתעסקין  •
 .)ת"פ(מספידים עליו  וכן מתאבלין עליו אבל לא, )ך"ש(

א שלהלכה "וי, )ך"ש( אבל קרובים קורעים 42היינו הרחוקים 41ן"דעת הרמב -ולא קורעין  •
היכא דאיכא כבוד משפחה אשר יהיה להם לבוז שאחד ו, ע"אסור להרים ראש נגד השו

 אבל אם יתיר להם המורה להתאבל אז יאמרו הבריות קמו ביה רבנן ,מהם קלקל מעשיו
, אבלבמילתא ונתבאר שלא היה לו דין מאבד עצמו אזי יכול המורה להורות לכתחלה להת

אך אסור לעשות את , וכן מותר לומר קדיש על מאבד עצמו לדעת שזה מצילו מרדת שחת
ואסור לחוש לכבוד המשפחה , )אומר קדיש' בבית הכנסת שרק א(זה על חשבון אחרים 

ויאמר כל אבל מותר לאסוף עשרה אנשים בביתו לומר קדיש , במקום גזילת מתים אחרים
אבל , א חודש שלא לעשותו רשע אבל הוא כבר עשה"חדש שטעם שאין אומרים רק י ב"י

אם יש נדנוד ספק בדבר אם היה דינו כמאבד עצמו לדעת אפילו לא זלזלו בו בקבורה לענין 
 .)ת"פ(אמירת קדיש שיאמרו 

נשאל באיש אחד שהלך בדרך הישר וסיגף עצמו בתענית ובטבילה  -מאבד עצמו לדעת  •
                                            

 הדין ותוכחות וכיוצא באלו כלם נקראים דברים של מת ומותר דברי המת הם הספד וצידוק: ל"ז 39
אמות של מת אבל לענות אמן על קדיש או לומר ברכו וכיוצא בדברים אלו דאיכא ' לאומרן בתוך ד

אמותו של מת ' ת דאיכא משום לועג לרש וכל זה בתוך ד"ל לדבר בד"משום לועג לרש אסור ואצ
 : דליכא למיחש משום לועג לרש כיון דלכבודו קא עבידולענין מי שדורש על המת לפניו נראה 

 .ח לתוך בית המדרש"ז ת"חכמת אדם קנה יח שאין להביא בזה' עי 40
 .34והערה ' א סעיף י"רע' עי, ע גדול"ע וצ"היינו נגד השו 41
 .כנראה אלה שהיו בשעת יציאת הנשמה 42
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ת בביתו שוכב מגואל בדם וסכין בידו ופרע בימצאוהו ו' וכוכ האביד עצמו לדעת "ואח
 ומקודם באיזה ימים השחיז הסכין ואמר שרוצה לעשותו סכין של שחיטה ועל השחיטה

 בד עצמו לדעת שתלמידיו יגידו אחריו קדיש אם נקרא מאתב ידוהכותל נמצא כתוב בכ
מאבד עצמו  כיון שלא ראוהו בד עצמו לדעתחדא דאין זה מא. והשיב שלא ימנעו ממנו דבר

 שעלה חולשה בלבו והתיירא ש לומרולא סמכינן כאן אהוכחה ומה שצוה שיגידו קדיש י
 רוח בלבלתו שעשה מתוך שגעון ולא נקרא מאבד אלא כשעושה ש לומרשימות ועוד די

היה ניכר מתוך מעשיו וכעסו וצערו אבל , בדעת צלולה ועוד דשמא עשה כן מחמת תשובה
כ אנו מוצאין אותו חנוק באופן שנראה " עצמו למיתה ואחוההכנות שהוא עושה כמכין

עצמו לדעת מחמת ריבוי צרותיו  דוכן המאב, שהוא בעצמו עשה זהו אומדנא דמוכח טובא
 ).ת"פ (ח"וי, דאגות ויסורים או אוני גמור אינו נחשב מאבד עצמו לדעת

לצרוך תשובה וכן ,  מותר לאבד עצמו לדעת במקום תקיפת יצרו שלא יעמוד בנסיון-שם  •
 ).א"רע(

)á (úòãì åîöò ãáàî åäæéà43 êøã ãéî äìòù åäåàøå ââä ùàøì äìåò àåä éøä øîàù ïåâë 
 éåìúå ÷åðç åäåàø íà ìáà úòãì åîöò ãáéàù ú÷æçá äæ éøä úîå ìôðå øöéî äéäù åà ñòë

òðåî ïéàå åîò íé÷ñòúîå íéúîä ìë ú÷æçá àåä éøä åôééñ éáâ ìò êìùåîå âåøä åà ïìéàáéï 
øáã åðîî : äâäè÷ éðôî äðëñ åá ïéà íà åéìò íéìáàúî úåëìî ïéãá âøäð äæ éãé ìòå ìæâå áðâù éî

úòãì ãáàî éø÷î àìå úåëìîä úîéà44:  
 כיון שאמר הריני עולה ,אף על פי שלא ראוהו מפיל עצמו -כגון שאמר הרי הוא עולה  •

ולא ' שאני עולה כואמר ראו אבל אם  ,לראש הגג ואפיל עצמי ואמות חזקה לדעת עשה
אמרינן , )ך"ש(ראוהו עולה אדבוריה לחוד לא סמכינן ואינו בחזקת מאבד עצמו לדעת 

 כיון שראינו פ שאי אפשר לברר שהפיל עצמו"י סיבה אחרת נפל אבל ראינו שנפל אע"שע
 .)ב"ת סק"פ(בטיח להפיל אמרינן חזקה מדעת עשה נופל מאותה העליה שה

ל " שגנב וגזל והתיר עצמו למיתה בדיניהם לא יתאבל עליו דהת דכיון"ל דל"ר -מי שגנב  •
ל דלא לפי שהיה סבור שיוכל לברוח אבל משום עבירה דגנב וגזל "מאבד עצמו לדעת קמ

 כתב הרב דברגיל לעשות עבירה אין מתאבלין עליו ונראה דהיינו כשלא ' וכועליו' מתאבלי
 ).ך"ש (התודה קודם מיתתו

)â (é÷ãì åîöò ãáàîä ïè÷ úòãì àìùë áåùç úòàé÷ ñåðà àåäå úòãì åîöò ãáàîä ìåãâ ïëå
 øáã ìë åðîî ïéòðåî ïéà êìîä ìåàùë  

 ).45ך"ש( לפי שראה שהפלישתים יעשו בו כרצונם ויהרגוהו -כשאול המלך  •

)ã (áé÷ ïéçéðîå åéìò ïéãéôñî àìå ïéöìåç àìå ïéòøå÷ ïéà úòãì åîöò ãáàîë åðéã úîù äãåðî
éî éðäå åðåøà ìò ïáàã ìò øáåòùë àúåøé÷ôàá éì" íúøéæâî øåèô úîù ïåéë àðåîîá ìáà ú

éåàøë åúåà ïéãéôñîå åðåøà ìò ïáà ïéçéðî ïéàå:  
)ä ( ììëá íéììëð ïéàå íøàåö ìòî úåöîä ìåò å÷øôù íéùðàä íäå øåáö éëøãî íéùøåôä ìë

 íä éøä àìà úåùøãî éúáå úåéñðë úéá úáéùéå úåãòåîä ãåáëáå íúééùòá ìàøùé éðáë
 íäéìò íéìáàúî ïéàå íéððåà ïéà åìà ìë íéøñåîäå íéøîåîä ïëå úåîåàä øàùë ïîöòì ïéøåç

íéçîùå íéúåùå íéìëåàå íéðáì íéôèòúîå íéðáì íéùáåì íäéáåø÷ øàùå íäéçà : äâä
 øéòä éðá øàù ïéà ìáà åéìò íéìáàúî úåéðåðøàå íéñîá íäîò úàùì äöø àìå øåáöä ïî ùøåôä

                                            
ל לחלק בין מחלות "ונ, חולה במחלת נפשי והרג עצמו אם נחשב לדעתע במי ש"צ 43

 .פסיקיאטריאות לפסיקולוגיות
ע אם זה "מ וצ"א זו שהם כנראה נגד דבריו בד"ע גדול בדברי רמ"וצ. החולק' י סעיף ד"ב' ועי 44

 .שינוי של הצנזור
 .י שזה מותר לעשות"בב' עי 45
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 ìèáì íéëéøöåîò ÷åñòð åìéáùá ïúëàìîî:  
ן שהאבלים וקרובי המת לובשים שחורים וכל מקום כפי מנהגו א מכ-  םלובשים לבני •

 ).ך"ש(

  ).ך"ש( על שאבדו שונאיו של מקום דכתיב באבוד רשעים רנה -שמחים  •
)å ( åéìò ïéìáàúî ïéà úîå åîà íò øéîäù íééúðù åà äðù ïá ïè÷)ù ïîéñ ìéòì ïééòå" óòéñ î

ä':(  
ולכן מקילים באבילות דרבנן אבל באבילות יום ראשון מן '  יש בזה מח-אין מתאבלין עליו  •

ואביו של קטן יש להאבל ובפרט אם נודע ביום הראשון וכיון שמתחיל , התורה יש להחמיר
 ).ת"פ(שוב גומרים ' ביום א

)æ (øáã åðîî ïéòðåî ïéà äéç åúìëà åà øäðá òáè åà íéá ìôðù éî:  
)ç ( ïåøà åãìù íà íå÷îì íå÷îî øáåòä)äéúåòìöå äøãùä ùåøéô ( åéìò ïéãîåò úîéé÷

 ïéà íàå åéìò ïéìáàúîù íéìáà ùé íà íéìáà éîåçðúå íéìáà úëøá åéìò íéøîåàå äøåùá
íéìáà éîåçðú àìå íéìáà úëøá åéìò íéøîåà ïéàå äøåùá åéìò ïéãîåò ïéà úîéé÷ åãìù :  

  
 åîù ïîéñ  

)à (âé÷îò äìòá äéäù éî àì ïééãòå åîàå åéáà åà øéòá äáåìö åîò åúùàù åà øéòá áåìö ä
àà äëåúá ääùé àì åìåë øùáä äìë" åìà úà ïéøéëî åìà ïéàù àéëåèðàë äìåãâ äúéä ë

äæ ãöá àìà äæ ãöá ääùé àìå :  
אותו פלוני הצלוב הוא אחיו של  שאומרים,  שהוא גורם לבזות המת-לא ישהה בתוכה  •

 ).ך"ש(צולבין חוץ לעיר על פני השדה מותר לשהות בכל העיירות ובמקום ש, פלוני זה

  
 æîù ïîéñ  

)à ( íåé íéùìù åñðëéùî åðãôñé àì ìâøì íéëåîñä íåé íéùìù éðôì úî åì úîù éî
éôàå ìâøì íéëåîñä ' åãôñì øúåîù íéùìù êåúá úî åì úîù ïåâë äæ àìá ãôñä åì ùé

ä ìò åîò ãéôñäì øåñà ìâøä áøò úî åìéôàåãòåîä íãå÷ íåé íéùìù éðôì åì úîù úî:  
 ).ך"ש(' ז סעיף ג"ח תקמ"או'  עי–מי שמת לו מת  •

 ).א"רע(אבל בעלמא להספיד לכבוד תורתו מותר , דווקא קרוב -מי שמת לו מת  •

ורק אם , לרגל מותר' תוך ל פ שהוא"יום למיתתו אע' א שכל שהוא עדיין תוך ל" י-שם  •
אמנם אין לסמוך על זה אלא , לרגל אסור' והוא תוך ל, ויום ממיתת' בשעת ההספד עברו ל

 ).ת"פ(רק גדול הדור שמוטל על כל התלמידי חכמים להספיקו 

 ).ת"פ(כ אינם רגלים בענין זה "ה ויוה" ור-שם  •

)á ( éô ìò óà åãôñì øúåîù éì äàøð ìâøä íãå÷ íåé íéùìù êåúá äòåîù åì äàáù éî
ä÷åçø àéäù:  

 ).ך"ש(זכיר אפילו פעם הראשון אפילו בתוך הרגל  ואנו נוהגין לה-ל "נ •

)â ( øúåîå äæ ììëá åðéà éì äàøð úåîùð øéëæäìå ïðå÷ì äðùä íåìùúá ïéâäåð åðàù äî
ìâøì êåîñ åúåùòì :  

  
 çîù ïîéñ  

)à (ãé÷ íéëìîä ìò ïéôøåù)åè÷íéàéùðä ìò åà (øåñà úåèåéãää ìò ìáà ïùéîùú éìëå ïúèî:  
 שזהו כבודם שלא ישתמשו יתי האמורי ולא משום בל תשח ואין בו משום דרכ- שורפין  •

 ).ך"ש(אחרים בכלי תשמישם ולכן שורפים מטתן וכלי תשמישן דווקא ולא דברים אחרים 
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 ).ך"ש( דאיכא יוהרא והשחתה -אסור  •

)á (æè÷åî àìà åì ïéòîåù ïéà åéñëðî åäåøá÷ú ìà øîåàö ìòá åúøåá÷ éëøö ìë åéùøåéî ïéàé
øù äî ìë ïëå åçøë åúçôùî éðáì úåùòì ïéìéâæé÷ àåäå øá÷ä ìò ïéðúåðù ïáàä åìéôàå
íäéáàî ïåîî åùøéù:  

 ).ך"ש( דלאו כל כמיניה להעשיר בניו ולהטיל עצמו על הציבור - אין שומעין לו  •

 אפילו נתן הרבה כסף לאחרים אין מוציאין מהמקבלין מתנות רק מהיורשים -מיורשיו  •
 ).ך"ש(

 ).ך"ש(פין הקרובים אלא על הכל מוטל לקברו כ אין כו" דאל-והוא שירשו  •

 )â (åì ïéòîåù ïéà åäåøá÷ú ìà øîàå äåöù ïåîî åì ïéàù éî åìéôà :  
 ).ך"ש( משום דאיכא בזיון החי - אין שומעין לו  •

  
 èîù ïîéñ  

)à (çé÷ åëøöì íðéîæäù à÷åãå äàðäá íéøåñà åéëéøëú ìàøùé ïéá íéáëåë ãáåò ïéá úî
 åéìò íðúðåèé÷ðîæäá ìáà åàì äðîæäã åøñàð àì úîù øçàì åëøöì íàùò åìéôà ãáì ä

åøñàð àì ïééãò äìéçúá êëì íðéîæä àìå åéìò íðúð íà ïëå àúìî:  
  שאין בו סכנהולכן במקום צורך כגון חולה, אבל ישראל הוא מן התורה,  דרבנן-ם "עכו •

ור הנאה כלל ם איס"א שאין לעכו"וי, )ת"פ(שצריך עצם של מת לוקחים מהגוי ואל יהודי 
 ).כ"נקה(

 ).א"רע( אפילו שלא כדרך הנאתן -אסורים בהנאה  •

)á (ë÷úéøëð äàô ïåâë åôåâá íéøáåçîä úîä ééåð åîöò úîä åîë íéøåñà äá àöåéëå äâä :
 íéúî ìù íãéáù úåòáè ìåèéì øúåî ïëìå øúåî íéøåù÷ ïðéà ìáà ïôåâ úåøòùá íéøåù÷ íäùë à÷åãå

äæá àöåéëåøåîà íéøáã äîá ù äåö íà ìáà íúñá íéåðúé åà åðáì åá íéøáåçîä åôåâ éåð 
äàðäá øåñà åéìò äåö íà åìéôà ùîî åøòù ìáà íéøúåî øçà øáã êøåöì åà åúáì:  äâä

àë÷ìè÷úù ãò íéøñàð äéúåøòù ïéà äðéã øîâðù éô ìò óà äøòùá ïéðäð âøäéì úàöåéù äùà:  
ורים אסורים אלא כשאינן קשורין  אפילו קלועים בתוכם ואינם קש-ודוקא כשהם קשורים  •

 ).ך"ש(בה כלל דהיינו דתלי בסיכתא מותרים 

 .46)כ"נקוה(א שערו מותר " וי–שערו ממש  •

 ).ת"פ (ואסור בהנאה,  שן תוחות נקבר עמו–בהנאה  •

)â (áë÷ úøá÷ðä äèîá åòâð àì íà ïìéöäì íéøçàì äåöî íéìë åéìò íé÷øæî åîàå åéáà åéä íà
åîò : äâäééç ïìéöä íàå íìùì øéæçîä áééç åøñàðå íå÷øæå åøæçå åîàìå åéáàì ïøéæçä íàå ïúøéîùá á

íéèñìå úåéç éãåãâ íå÷îì ï÷øæë éåäã : åéìò ï÷øæù åúåà ìù íä íà íéøåñà äá åòâð íà ìáà
åîò íøá÷éù úòã ìò í÷øæéù àåäå :äâä íäéìò úîä ïéëéìåîù íéìëä ìëå åéìò åøäéèù óãä 

àì éøäã åøñàð àì äøåá÷ìò íù íäðúð "åîò øåá÷ì î:  
 ).ך"ש(כ " שיש בו משום השבת אבידה דודאי יתחרטו אח–מצוה לאחרים  •

 ).ך"ש( מדרבנן שמא יחליפם עם תכריכים אמיתיים –אסורים  •

 ).ך"ש( אבל של אחרים לא שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו –של אותו  •

)ã (úéçùú ìá íåùî øáåò äæ éøä úîä ìò íéìë äáøîä ìë :  
 

ñ ðù ïîé  

                                            
 .ש פאה נכרית"ולפי דבריהם כ 46
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)à (âë÷ ïéìåúå åãöá ñåîìå÷å åéã ïéðúåðå íéðúç éðô íéìâîå úåìëì úåøòù ïéøéúî åöø íà
 íäá ïéìåúå úåìëå íéðúçì úåôåç íéùåòå ùôð úîâò íåùî åðåøàá åñ÷ðôå úî ìù åçúôî
 íéøñàð íäù éðôî øåñà ùôð ìëåà åàéáäù íéøáã ìáà ùôð ìëåà åàéáä àìù íéøáã

äàðäá :  
  

 àðù ïîéñ  
)à (ãë÷úíéàìëî ïúåùòì øúåî úîä éëéøë:  
)á (äë÷úéöéö åá ùéù úéìèá àìà úîä úà ïéøáå÷ ïéà :âä äéå" úéöéö êéøö ïéàã à åøá÷ì åâäðå

 åà úéöéöä äìéçú ïéìñåôù êà úéöéöáåë÷úåôðëä ïî ãçà ïéëøåë :  

אבל אם , לא גובים כסף עבור זה,  מי שלא הניח ציצית בחייו–מטלית שי שבו ציצית  •
 ).ת"פ(רי כסף בשביל זה נותנים לו השא

 ).ת"פ( ואפילו בטלית שלא לבשו אף פעם לשם מצוה –שם  •

  
 áðù ïîéñ  

)à (æë÷ìàøùéáù àéùðì åìéôà íéø÷é íéëéøëúá úîä ïéøáå÷ ïéà:  
. וגם משום גסות הרוח,  משום תיקון העולם שהעניים אינם יכולים לעשות כן–אין קוברים  •

כריכין נאים למת מכירים בו שהוא מודה בתחיית המתים מ איתא שכל העושה ת"אמנם בד
 ).ך"ש(והיינו בבגד פשתן שיהא נאה אבל לא חשוב יותר מדאי . ותבא עליו ברכה

)á (çë÷íéðáì íéãâáá øåá÷ì åâäð:  
 ).ת"פ(של מין אחר פסול ' ואם יש חוט א,  של פשתן–לבנים  •

)â (èë÷úøù÷îå úëøåë äùàä ìáà äùàä øù÷îå êøåë åðéà ùéàäùéàä :  
   ).ך"ש(אבל באשה ליכא הרהור כל כך ,  משום הרהור–האיש אינו כורך  •

)ã (ì÷ åúåà ïéçéãîù øçà åéá÷ð ïé÷÷åôå åééçì ïéøùå÷ åéô çúôð íàå úî ìù åéðéò ïéîéöòî
 äâä åøòù ïéææåâå íéîùá éðéîáàì÷å ìëî é÷ð àäéù íå÷î ìëá áèéä åúåà íéçéãîå åéðøôö äàîåè

øè íéöéáá åùàø ïéçèåíìåòá øæåçù àåä ìâìâù ïúôéì÷á íéôå:  

ומלבישים אותו ,  אם המלכות לא מרשה לקבור מיד אז מדיחים אותו מיד–ומדיחים אותו  •
  ).ת"פ(ואז מדיחים עוד פעם סמוך לקבורה עם תכריכים חדשים , לבנים

  
 âðù ïîéñ  

)à (áì÷ úðùá íéøéçùîù éðôî íééðò éðô íéñëîå íéøéùò éðô íéìâî åéä äðåùàøá úøåöá
ìëä éðô íéñëî åéäéù åðé÷úä íéùééáúî íééç íééðò åéäå:  

)á (âì÷íëç ìù åúèî ìò äøåú øôñ ïéçéðî ïéà:  
א שצריכים להשאירו "וי, )ך"ש( מותר לשים לפניו על גבי קרקע או ספסל –אין מניחין  •

  ).ז"ט(בארון 
)â (ãì÷ëðåùàø äèîáå úåââ êøã åìùìùì àìå çúôä êøã åàéöåäì íëç ìù åãåá àìå ä

äèîì äèîî åúåðùì:  
)ã (ì ïá ÷åðéú ' éðùå úçà äùàá øá÷ðå ïåøàá àìå úåøá÷ä úéáì ÷éçá åúåà íéàéöåî íåé

 íéøîåà ïéàå äøåùá åéìò íéãîåò ïéàå ãåçé íåùî íéùð éúùå ãçà ùéàá àì ìáà íéùðà
éôàå íéìáà éîåçðúå íéìáà úëøá åéìò 'åéùãç åì åìëù ïì íé÷ éà:  
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)ä (ì ïá ' íåé àî÷ñåìâá àöåé úåøåîâ)éô 'ú ïåøàá íùééå ïåøà"ð àî÷ñåìâá äéúé ïååùå é"é( 
 íééôâàá úìèéðä)éô 'éôå áçø øñð 'úåòåøæ íééôâà( úëøá åéìò íéøîåàå äøåùá åéìò ïéãîåò 

éìáà éîåçðúå íéìáà 'é ïá"á éáéäöî íéáø äèîá àöåéä ìë äèîá àöåé ùãçí åðéàùå åéìò 
èîá àöåé 'ïéà î íéáø ìøëéð åðéàù ìëå åá íé÷ñòúî íéáø íéáøì øëéðä ìëå åéìò ïéáéäö

åá ÷ñòúäì íéáééç íéáø ïéà íéáø:  
)å (äì÷íù åì ïéøå÷å äëøá àìá åøá÷ ìò åúåà ïéìäåî ìåîéðù íãå÷ úîù ÷åðéú:  
)æ (åì÷íéé÷ åáåøå åùàø äéä ïë íà àìà äèîá úî ïéàéöåî ïéà :  

  
 ãðù ïîéñ  

)à (æì÷òî íéúî éðù äá ùéù øéçàå ïåùàøä úà ïéàéöå" íéðéìî åéä íàå éðùä ïéàéöåî ë
úå íëç éðùä ïéàéöåî ïåùàøä"ú íëçä ïéàéöåî ç"ú ïéàéöåî õøàä íòå ç" äùàå ùéà ç

éáì äáåø÷ù éðôî äùàä ïéàéöåîúìååéðä 47 äøåùá åéìò ïéãîåò ïéà åäåøá÷å ïåùàøä åàéöåä 
éàåïãò íéìáà éîåçðú àìå íéìáà úëøá åéìò íéøîåà  åäåøá÷å éðùä åàéöåä éðùä åàéöåéù 

 íà àìà ãçàë íéìáà éðù íéîçðî ïéàå íéáøä úà íéøèåôå íéîçðî äøåùá íéãîåòå íéàá
äåù ïñåìé÷å äåù íãåáë äéä ïë :  

 ).ך"ש( זה שמת ראשון –את הראשון  •

ולפי זה אם מתו ', ה שמת הראשון טרם מיתת הבע הטעם משום שהחיוב חל מיד בש–שם  •
 ).ת"פ(ולכן אין לחלק , 48אמנם יש עוד טעם שלא יסריח,  מת קודם שניהם שוים'בשבת וא

וצים להלין הראשון להמתין על קרוביו או שאר צרכיו אין ר היינו ש–ואם היו מלינים  •
 ).ז"ט(להלין גם השני בשבילו 

 ).ת"פ('  שאין חילוק בין ילדה לזקנה למעוברת וכו–ין האשה מוציא •

 ).ך"ש(א לעכב קבורת השני  של–אין עומדין עליו  •

 ).ך"ש( באין ועומדין בשורה על הראשון והשני כאחד –הוציאו השני  •

  )ך"ש( אלא מנחמין אותן בזה אחר זה או נחלקים לשתי כיתות –ואין מנחמין שני אבלים  •
  

 äðù ïîéñ  
)à (çì÷ ãåáëä éðôî áåçøá äùà ìù äèî ïéçéðî ïéà)èì÷äùà ìò øéò øáçá ïéìåò ïéàå( :  

 ).ך"ש( שקרובה לינוול –ל אשה מטה ש •

אבל , שעז' לקמן סי' כשורה עי אין עומדין בחבורה ברחובה של עיר –אין עולין בחבר עיר  •
ואין , א היינו שאין חכם המנהיג העיר שכל העיר נוהגין על פי צוויו" וי).ז"ט(ללוותה מותר 

 .49)ך"ש(כבוד לחכם כזה לעלות באשה כשנושאין אותה לקבורה 

  
ù ïîéñ åð  

)à (î÷ åðúðé úîä äæ éëøöì åãçé åáâùë íà åøéúåäå åì åáâå äøåá÷ éëøö åì äéä àìù úî
íéøçà íéúî éëøö íäî åùòé åàì íàå åéùøåéì :  

                                            
 ).ש"ערוה(ממנה שיצא דם  47
 .ע"וצ, וכן הוא באבל רבתי 48
ם "והרמב,י שם מפרשו כציבור "והרש, א מוזכר חבר העיר"ע שהרי במשנה בברכות ל ע"צ 49

 .מפרשו כחכם גדול
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 ).ז"ט(50מ מוחלים ליורשים שזה זלזול " אפילו שהזמנה לאו מילתא מ–ינתנו ליורשיו  •

  
 æðù ïîéñ  

)à (àî÷ åãåáëì åðéìä ïë íà àìà úîä ïéìäì øåñà åà úåððå÷î åà ïéëéøëúå ïåøà åì àéáäì
áî÷ë åà íéáåø÷ åàáéù éãâî÷úåøééò òéîùäì:  

צת הלילה אינו עובר אבל מק,  האיסור תורה היא להלינו כל הלילה עד הבוקר–להלין  •
אמנם אם נתקע . ליכא אלא כדי להיות משובח יש למהר להוציא את המת אואפילו איסור

ה בנפלים "וה. ע"יב לבזבז כל ממונו אלא כמו כל מאינו חי, ואי אפשר לקברו ללא שוחד
 ).ת"פ (לנשוםמ קוהדין של לא תלין מתחיל כאשר הוא מפסי, יש איסור לא תלין

 ).ת"פ (51ש עם דמדומי חמה להצילו מחבוט הקבר" אסור להלין מת כדי לקברו ע–שם  •

עה ויתן ע אם מותר להלינו שאם יש אומדנא שאשתו יגי"צ,  מת ולא ידעו מי הוא- שם •
 ).ת"פ(סמנים ואפשר שגם זה כבודו שבניו יגידו עליו קדיש 

)á (çáåùî äæ éøä åúèî àéöåäì øäîîä íéúîä ìë,ä åîà ìòå åéáà ìò ìáà "äðåâî æ,àà " ë
åé áøò åà úáù áøò äéä"è,åúèî ìò íéôìæî íéîùâ åéäù åà  :  

כבוד להם כשנקברים  ר לפי שאין דרך להספיד ולהתאבל עליהם הרבה הלכך יות–הממהר  •
במהרה משיעמדו הרבה ולא יספידוהו אבל על אביו אמו שחייב להספידם ולקונן עליהם 

 ).ך"ש(הרבה הממהר להוציא הרי זה מגונה 

 

 çðù ïîéñ  
)à (ãî÷ ìù íúåà ïéá äèîä éðôì íäù íúåà ïéá ïäéôåìç éôåìçå ïäéôåìçå äèîä éàùåð

 íéøåèô íäá êøåö äèîìù øçàî äéøçà)àéø÷îòîù ú( äèîì ïéàù úîä úà ïéåìîä øàùå 
 êøåöíéáééç íäá:  
 ).ך"ש( שהעוסק במצוה פטור מן המצוה –פטורים  •

)á (÷ì êåîñ úîä úà ïéàéöåî ïéà" úàéø÷ ïîæ òéâéù íãå÷ åøá÷ì åàéöåäì úåäù ïéàù ìë ù
úåø÷ì éãë ïé÷éñôî ïéà åàéöåäì åìéçúä íàå òîù : äâäì åìëåéù ãò åøá÷ìî ïéúîäì ùéå øòù

÷ ïéá äæá ÷åìéç ïéàå ìä÷ä áåø åììôúä øáëù"÷ì úéøçù ìù ù"î ùéå úéáøò ìù ùïéìé÷ úéáøò ìùá 

äìéìä ìë äðîæå ìéàåä52:  
 ).ך"ש( שלא להפקיע חובת קריאת שמע –אין מוציאין  •

)â (äî÷éøåñà äèîä úà úàùì íéãçåéî íéôúë ùéù íå÷îá ' ÷éñôé àîù ìãðñä úìéòðá
àöîðå íäî ãçà ìù åìãðñäåöîäî áëòúî  : äâä ïî ïåùàø íéàöåé íéìáàäù åâäðù úåîå÷î ùé

 äèîä íéáåø÷äå íéìáàä íéç÷åìå äèîä ìò úîä ïéðúåð íé÷åçøäå íäéøçà äèîäå íéáåø÷äå úéáä

ìò íòä øàù êë øçàå íäéôúë )åá ìë (ã ìë åúåà íéãéîòî úåøá÷ì úîä íò íéòéâîùë íéøîåà ùé '

                                            
לכולי עלמא הזמנה לאו מילתא היא תנא קמא סבר כי בזו ליה אחולי מחיל : א"סנהדרין מח ע' עי 50

 תנא : לפי שנתבזה המת עליהן כשגבו אותם בשמו- מילתא היא ולאי "רש' פי, זילותיה גבי יורשין 
 :וניחא ליה שיתבזה לאחר מיתתו להנאת יורשיו,  מחיים אחליה לזילותיה- קמא סבר 

, ש אחר חמש שעות ביום"כי כל הנקבר בע, ל" ממורי זושמעתי): הקדמה כג(שער הגלגולים ' עי 51
 קדושת שבת מפריד ממנו הקליפה בלי צער חבוט כי, אינו רואה חבוט הקבר, ושעה חמישית בכלל

כבר קדושת שבת , כי משעה חמישית של יום הששי ולמעלה, ס יום הששי בהא יתירה"וז. הקבר
  .מאירה אז

 
 .כ עושים לויה"מתפללים ואחר, וזמן תפילת ערבית, שאם המת מוכן& "ב עב סק"מ' אמנם עי 52
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 øá÷ðù íãå÷ úåîà)áå íù"æ (åá åãéîòäì àðãéàä åâäð ïë 'â ' ïéãä ÷åãö åéìò íéøîåàù íãå÷ íéîòô

 åúåà ãéîòäì íéëéøö ïéà ïéãä ÷åãö íéøîåà ïéàù íéîéáå)î"éøäî íùá ë"ì:(   
ולכן אם יש חברא , )ך"ש(ז שכולם מסייעים אין קפידא " אבל בזה–כתפים מיוחדים  •

 ).ז"ט(ך יחף קדישא שלא מרשים לאחרים לשאת את המטה אז צריכים ליל

  
 èðù ïîéñ  

)à (åî÷ úåàöåé äèîä øçàì úàöì åâäðù íå÷î úåàöåé äèîä éðôì íéùð úàöì åâäðù íå÷î
úåðùì ïéàå äèîä øçàì àìà úåàöåé ïéàù åâäð åéùëòå:  

)á (æî÷äèîä øçà úåøá÷ä úéáì íéùð úàöìî òåðîì ùé53 :  
 ).א"רע(ה לפני המטה " וה–אחר המטה  •

  
 ñù ïîéñ  

)à (çî÷ åòâô íà äæìå äæì éãë øéòá ïéà íà ïëå äìëä éðôìî úîä ïéøéáòî äæá äæ äìëå úî
 åéðôì ùéå äôåçì äñðëðù øçà ìáà úîä íéøáå÷ êë øçàå äôåçì äìëä ïéñéðëîå ïéîéã÷î
 äîá ïúç ìù äúùîì íãå÷ ìáàä úàøáä ïëå íãå÷ ìáàä éîåçðú ïúç çîùìå ìáà íçðì

 íéøáãíéøåîàà íäéðù éãë ÷åôñ åãéá ùéù  íãå÷ ïúçä äúùî íäéðù éãë åãéá ïéà íà ìá
)áá ìáàå ïúç" íäìù íéàåø÷ä ïëå íéîçðîäå ìáàä êë øçàå äìéçú åéðéáùåù íò ïúçä àöåé ä

íéìëåàìáàä íò àìå åöøéùë ïúçä íò (î äåöî úî àåä íàå úîãå÷ äìéî äìéîäå úîä ú äåöî 
íãå÷ :  
ועיקר מצות , מת למצות המתים להכניסה לחופה שמצות החיים קוד–מעבירין את המת  •

 ).ך"ש(הכלה להכניסה לחופה משום לא תהו בראה 

 מפני שהחתן אוכל משלו ומאכיל חארים והאבל אינו אוכל עד שיאכילוהו –וכן הבראת  •
 )ך"ש(אחרים 

  
 àñù ïîéñ  

)à (èî÷ åîò ùé åìéôà øåòéù åì ïéà íéøçàì éðúîã ïàîì úîä úàöåäì äøåú ãåîìú ïéìèáî
 íéôìà äîë íéãéîìúì äðù àì ïééãòå äðùå àø÷ù åðééäã éðúå éø÷ã ïàîì åìéáùá ìèáúî

ñ ùé íà ' åîò ÷ñòúéù éî åì ùéù ïåéë éðúå éø÷ àìã ïàîì åìéáùá ìèáúäì êéøö ïéà àåáø
ïéà äøùò íù ùéù àåäå åìéáùá ìèáúäì êéøö )ð÷éå" ãçà êì ïéàù ïéìèáî íúñä ïî åéùëòã à

ø÷îá åðéàù äæä ïîæá ìàøùéîäðùîá åà à ( äùàåàð÷é"éå éðúå éø÷ã ïàîë äðéãù à" àáð÷ äðéãù
èáî ïéàå àìå÷ì ÷åðéúå äùàá åâäð ïëå éðúå éø÷ àìã ïàîëïéìú " ÷ñòúéù éî ùéùë úîì ú

 àìà åàì íà åëøö ìë åîò ùé íà úåàøìå úàöì êéøö åðéàå äøåúá ÷ñåò àìà åëøö ìë åîò

                                            
למא לא מיתו עד לא מטא זמנייהו בר דלא ידעי ם רובא דע"אמר רבי שמעון האלהי: ל הזהר"ז 53

לאסתמרא גרמייהו דהא בשעתא דמיתא אפקי ליה מביתיה לבי קברי מלאך המות אשתכח ביני נשי 
אמאי ביני נשי דהכי הוא אורחוי מיומא דפתי לחוה ובגינה גרים מותא לכל עלמא ועל דא כד קטיל בר 

  א נש וגוברי אשתכחו עם מיתא עאל ביני נשי בארח
אמר רבי שמעון האלהים רב העולם לא מתים טרם מגיע זמנם רק כשלא ידעו לשמר : תרגום

עצמם שהרי בשעה שמוציאים את המת מביתו לבית הקברות מלאך המות נמצא בין הנשים ולמה בין 
הורג אדם ) כאשר(הנשים שכך היא דרכו מיום שפתה את חוה ובגללה גרם מות לכל העולם ועל זה 

 .מצאים עם המת ונכנס בין הנשים בדרךוהאנשים נ
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÷ åìù äøåú ãåîìú äùòî äùòéù éî íù ùéù ïåéë íãåâð÷ ïéà ïáø úéá ìù úå÷åðéúå
ììë ïéìèáúî54:  

 )ך"ש( היינו חייבים לבטל -מבטלין  •

 ).ך"ש( היינו או מקרא או משנה -שקרא ושנה •

 ).ך"ש( שיכול לומר קדיש וברכת אבלים –שם עשרה  •

 ).ז"ט (55 רב הלומד עם תלמידיו לא יבטל בשביל זה מן הסתם–צ לצאת ולראות "וא •

)á (ãð÷ù íéøåîà íéøáã äîá ìèåîù ïîæ ìë ìáà åúàöåä úòùá åúååìì äøåú ãåîìú ïéìèáî
ú åìéáùá ïéìèáî ïéà åøá÷ì" äúåà äîåé ú÷ñòúî úçà ìëù øéòá úåøåáç ùé íà àìà ú

 øàù ìëî ïéìèáî äàöåä úòùáå úåëàìî øàùá ïéá ãåîéìá ïéá úøúåî äîåé äðéàù
ì íéàáå úåëàìîåúååìïéá ïðéâìôî àìã éðúå éø÷ àì éà åìéôà  ìåèéáá àìà éðúå éø÷ àì 

ú" úåøåáç ïéà íàå åúååìì íéàáå íéìèá ìëä éðúå éø÷ àì éà åìéôà úåëàìî øàùá ìáà ú
 ïéà äøåú ãåîìúî ìáà øá÷éù ãò åá ÷ñòúäìå ìèáúäì íéëéøö úåëàìî éìòá ìë øéòá

ïøîàãë åúàöåä úòùá àìà ìèáúäì íéëéøö:  
אבל , חינם אין זכות לקחת מהם המצוה אם החברה קדישא עובד ב–אם יש חבורות בעיר  •

יכולים , מי שרוצה להקבר בחלקת צדיקים. יכול לעזור במצוה' אם עובדים בתשלום כל א
 ).ת"פ(ק לקחת הרבה כסף על זה "הח

)â (äð÷ã åðååìé úåçôìå àåä éåãéð øáå ùøì âòåì íåùî øáåò åäåìî åðéàå úîä úà äàåøä '
úåîà:  
כו צריך ללוותו עד קברו רצשיש לו כל צרכו אבל באין לו כל ב היינו –א "ולפחות ילוונו ד •

 .56)ת"פ(

)ã (åð÷åéðôî ãåîòì êéøö úîä úà úååìì êéøö åðéàù íå÷îá åìéôà:  
אבל צריך , וכן מפני מלווי המת,  כמו בפני כל עושי מצוה עומדים–צריך לעמוד מפניו  •

 ).כ"נקוה(ח "ח במת ת"וי, )ז"ט(ח "לעמוד בפני ת

)ä (æð÷ä ïåøàúîä úàöåä úòùá åîë åúååìì ïéëéøö úîéé÷ åãìù íà íå÷îì íå÷îî øáåò :  
  

 áñù ïîéñ  
)à (çð÷ åøá÷å ïåøàá åðúð íàå úîä úà ïéìî íåùî øáåò ò÷ø÷á åøá÷ àìå ïåøàá åúî ïúåðä

çá åìéôà ùîî ò÷ø÷á åøá÷ì äôé íå÷î ìëîå åéìò øáåò åðéà ò÷ø÷á"ì:  
וכן אם יש נקב , מים חרסית על הפיו ועיניו דיואבל מה שאנו ש,  ללא ארון–לקברו בקרקע  •

 ).ך"ש(בצד הארון 

 ).א"רע(ם לראות המת בקבר "וכ אין מרשים לע–שם  •

  ).ת"פ(רק שיש ליזהר שכהן לא יגע בו ,  מן החי אין חיוב לקבור אבר הנחתך–שם  •
)á (èð÷ïùé àåäù íãàë äìòîì åéðôå åéáâ ìò úîä ïéðúåð:  

ונוהגים לכסות הארון בדף ולא להטיל שום עפר על , בזיון דכל אופן אחר הוה -על גביו •
  ).ך"ש(גופו מפני שבזיון הוא לו 

                                            
  .ה לרב שלהם"וה 54
 ?אמנם אם ידוע שהוא למד אז צריך לבטל 55
וכל זה רק אם רואהו , א"ת רק צריך ללוותו ד"שהעוסק בת, ב חיי שרה יד" שאילתות לנצי’עי 56

 .בעיניים



 אבילות

22 

)â (ñ÷á ïéøáå÷ ïéà ' úîä àìå íäéðéá ÷éñôî øá÷ä ïôåã äéä ïë íà àìà äæ ãöá äæ íéúî
 íòå ïè÷ äðá íò äùàäå äðè÷ åúá íò ùéàä øá÷ð ìáà úîä ãöá úåîöò àìå úåîöò ãöá

 ììëä äæ ïè÷ äðá ïáåúåîá åîò øá÷ð åééçá åîò ïùéù ìë:  
אבל , טפחים וזה רק כאשר הארץ רחבה בידים'  החיבור לחלק קברות היא ו-אין קוברין  •

 .)ת"פ(למעשה מורת אפילו זה מעל זה 

  ).ך"ש( דווקא קטן –עם בתו  •
)ã (àñ÷á ïéðúåð ïéà ' äùù øôò íäéðéá ùé íàå äðôéù ïåéìò ïéôåë ïúð íàå äæ ìò äæ úåðåøà

ôèøúåî íéç:  
 ).ך"ש( אם אי אפשר בענין אחר מותר –ין נאין נות •

  ).א"רע(' אבל למעלה ולמטה סגי בג, ט מצד לצד" היינו ו–ט "עפר ו •
)ä (áñ÷øåîç òùø åìéôà ÷éãö ìöà òùø ïéøáå÷ ïéà57 øùëå ÷éãö ïéøáå÷ ïéà ïëå ì÷ òùø ìöà 

 âìôåî ãéñç ìöà éðåðéáåâñ÷)éøáå÷ ìáàäáåùú ìòá í58îâ ÷éãö ìöà øå(:  
 ).ך"שז ו"ט(ש בינוני "ל וכ" צ–וכשר  •

  ).ך"ש (59 אבל אצל חסיד לא–בעל תשובה  •
)å (ãñ÷ãçé íøá÷ì ïéà äæì äæ íéàðåù åéäù íéðù :  
 

 âñù ïîéñ  
)à (äñ÷ éåæá øá÷ì éåæá øá÷î àìå ãáåëî øá÷ì ãáåëî øá÷î àì úåîöòäå úîä ïéðôî ïéà

öàå ãáåëîì éåæáî àìå"ôà åìù êåúáå éåæáì ãáåëîî ì íãàì áøòì øúåî éåæáì ãáåëîî åìé
 åúåðôì úðî ìò íù åäåðúð íàå øúåî ìàøùé õøàá åøá÷ì éãë ïëå åéúåáà ìöà çð àäéù

 ïéðò ìëá øúåîåñ÷ åà íéáëåë éãáåò åäåàéöåé àîù ùåçì ùéù øá÷ä äæá øîúùî åðéà íàå
 åúåðôì äåöî àöîðä øá÷ àåäù åà íéî åá åñðëéù)æñ÷éâäåð ùéà øôòî úúì ï"á éøá÷ () ùéå

åëåîñéù äî ìò äæ âäðîì(:  
, )60א"רע(א היינו דווקא כאשר ציוה כך "וי, )ז"ט (שזה כבודו,  היינו לתוך שלו–בתוך שלו  •

 .)ת"פ(אפשר לפנותו להיות אצל יהודי , ה יהודי הנקבר אצל גוים"וה

  ).ך"ש( שזה כפרה לו –ארץ ישראל  •
)á (çñ÷éù øéòî úî ïéëéìåî ïéà øéòì úåøá÷ äá ù)àúøç (õøàì õøàì äöåçî ïë íà àìà :

 äâäèñ÷ åøá÷ì äåöù åà íå÷îì íå÷îî åëéìåäì äåö íàå åéúåáà úåøá÷ íå÷îì åúåà ïéëéìåîù åà

éááåì ïéòîåù úåøá÷ä úéáá àìå åúë åéìò ãéñ ïúéì øúåîå éã øùà íå÷îì åëéìåäìå øäî øùáä ìëòì 

äåö:  
 ר שמבזה אותם שלא לנוח אצלם משום כבוד המתים הקבורים באותה העי–אין מוליכין  •

 ).ת"א ופ"רע( בזיון המת הים שמא יסריח או יכשלו איבריו ויהא משו" וי).61ך"ש(

  ).ז"ט( שכל זמן שבשרו עליו יכאב אינו נוח מן הדין –כדי לעכל הבשר  •
)â (ò÷ åà øçà úî íù øåá÷ì äæ ãöì øá÷ä êåúî àìå ïåøàä êåúî àì úåîöò ïéè÷ìî ïéà

íå÷îä êøåöì:  

                                            
 .ז שאין להתעסק בקבורת רשע"איתא באו 57
 .ב בענין יאשיהו"שבת נו ע' ועי, ע אם תינוק שנשבה נחשב כבעל תשובה"צ 58
 .היינו בעל תשובה שנהיה חסיד לא קוברים אצל חסיד שאינו בעל תשובה 59
 .ח"ו סקי"ח תקכ"א או"בשם המג 60
 .י שזה גורם פחד מיום הדין" ב’עי 61
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)ã( úåøåîäîá øåá÷ì ïéâäåðù íå÷î )éô 'åîå÷é ìá úåøåîäîá ïî úå÷åîò úåçåùá ( ãò ïåøà àìá
øúåî ïåøàá ïúåà ïéøáå÷å úåîöòä ïéè÷ìî êë øçàå øùáä ìëòúéù:  

)ä (àò÷óøùé õò ìùå øáùé ñøç ìùå ïáà ìù àåä íà äàðäá øåñà åäåðéôù ïåøà:  
רו ולא קברו שם אינו נאסר ומותר א שאם שמו לזמן מסוים כדי להעבי" י–ארון שפנוהו  •

  ).ת"פ(ח שגם לפי שעה אוסר "וי, לשים בו מת אחר
)å (íîå÷îî íæéæé àì úåøá÷ä úéáá íéøñð àöåîä:  

  ).ז"ט(ה חרסים "וה, )ז"ך וט"ש( שמא מן אורן הם –לא יזיזם  •
)æ ( íà ÷åãáì éãë åçúôì íéùøåéä íéøøåò íà åìéôà ììåâä íúñðù øçà øá÷ä çåúôì øåñà

úåøòù éúù àéáä :  
ואל של גדול שקטן ' מותר לפתוח של קטן מבן כ,  אם שכחו בגד מהגדים–לפתוח הקבר  •

 ).ת"פ(לא מפחד מאימת הדין 

 ).ת"פ(ח "וי,  אם אדם נקבר ולא ידעו מיהו מותר לפתוח בשביל העגונה–שם  •

ות אם  אם חפרו קברות כדי לגנוב את התכריכים יש אומרים שמותר לפתוח קבר לרא–שם  •
 ).ת"פ(ח "וי, חסר לו תכריכים

 ).ז"ט(מ אם מכרו היה מכר " נ–שתי שערות  •

  
 ãñù ïîéñ  

)à (áò÷øñàð åðéà øá÷ ìù íìåò ò÷ø÷ ìáà äàðäá øåñà ïéðá ìù øá÷ : äâäéå" àâò÷ã ò÷ø÷ä

áìå ùåìú éåäã åéìò åðúðå åøæçå øá÷ä ïî åç÷ìù äàðäá øåñà åøáç óåñ ìò áùéì ãåò íéøñåà ùéå

åðù ïáàä ùéå äáöîì øá÷ä ìò ïéðúãò÷ïéøéúîå íé÷ìåç. äàðäá íéøúåî íäá íéøáå÷å ïéøôåçù íéìëä 

ä÷ãö øàùá åîë éàáâä úòãî àìà ïäá ùîúùäì ïéàå : à÷åã íìåòì øåñà ïéðá ìù øá÷ã àäå
éôà åá åðúðå úî íùì åàðáù ' åìéôàå åúåðôì úòã ìòàì åàðá íà ìáà ìôð àìà åá ïúð 

úåî åá åðúð àìå åîùì øçàì øúåî äìçúî åðéîæä àìå åúåðôì àúòãà åá åðúð íà ïëå ø
éôà øåñà úéîìåò åá úåéäì úòã ìò åá åðúð íà ìáà åäðéôù 'éôà åäðéôù øçàì ' åàðá àì

 ñåîéã åá óéñåäå åëåúá åäåðúðå åîùì åàðá àì íàå åîùì) àåäå êáãð ùåøéôúøåùäîåçä ïéðá  (
 åäðéôù øçàì åìéôà øåñà åìåë åîùì ñåîéãä øéëî íàå åúåðôì úòã ìò íù åøá÷ù åìéôàå

øúåî øá÷ä øàùå øåñà åãáì àåäå åøéñî åîùì óéñåäù:  
אבל ללכת על קבר לפי שעה בהילוך למקום , )ז"ך וט"ש( והעיקר להחמיר –ח ומתירים "וי •

 ).ז"ט (שרוצים לילך שם יש להקל

ניח שם מת אחר שלא בסכמה וה, ולא הניחו שם' היינו שבנאו לשם מת א–על דעת לפנותו  •
 ).א"רע(ולכן דווקא על ידי מעשה בנין נאסר בהנחת המת , אחרת

)á (äò÷ åúåðôì øåñà òåãéä øá÷ äàðäá øúåîå øåäè åîå÷î åäðéô åúåðôì øúåî àöîðä øá÷
áîøäå äàðäá øåñàå àîè åîå÷î åäðéô" àîè åîå÷î åäðéô åúåðôì øúåî àöîðä øá÷ ñøåâ í

éä øá÷ äàðäá øåñàåäàðäá øúåîå øåäè åîå÷î åäðéô åúåðôì øåñà òåã:  
 ).ך"ש( ולא חוששין שמא מת מצוה הוא דמת מצוה יש לו קול –מותר לפנותו  •

ר אינו בוומדובר בקבר של בנין שקבר מח, לו שאין אדם אוסר דבר שאינו ש–ומותר בהנאה  •
 ).ך"ש(נאסר 

 ).ך"ש( שנקבר שם מדעת בעל השדה –קבר הידוע  •

 ).ך"ש( אוסר בהנאה דרבנן שגזר טומאה עולמית כדי שלא יפנוהו –מקומו טמא  •

ן שלא  היינו קבר הנמצא שלא היינו יודעים שהיה שם קבר מורת לפנותו דכיו–ם "והרמב •
 ).ך"ש(ברשות בעל השדה  אהיה ידוע מסתמא נקבר שם של
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 .)ך"ש (62 היינו כל השדה סביבו שמא יש שם קברים–פינהו מקומו טמא  •

להכיר של (ולא היה שם חרס , קברים רחוקים זה מזה' מקום שמצאו בו ג – קבר הנמצא •
ולמעשה אם יש בין קבר . ולא היה ניכר צורת קבר) יהודים ששמים חרסים על העיניים

ל דזה השיעור הוא לפי "אך י. [אמות הרי זו בית הקברות ואסור לפנות' עד ח' לקבר מד
אם נמצא שום שינוי בקבורה ] וי שכונת קברותמנהגם לקבור במערות אבל כעת בכל ענין ה

כי ישראל , שיש ידים מוכיחות שהוא עובד כוכבים מספיקא לא מחזיקין בשכונת קברות
ואם נאמר שהיו ישראלים , ודרכי הגוים לקבור שלא כסדר', ובסדר א' נקברים במקום א

. במקרה כזהמותר לפנות שאין חזקה לקברות , נקברים בשעת הדחק כמו מלחמה או מגפה
ואין . ואם יש גוי מסיח לפי תומו שהקברים הם של גוים ואיסור פנוי רק מדרבנן מאמינים לו

עצמות המתים ' אמנם מאחר ומצאו במקום א[צורך בדיקה סביב והכהנים מותר להלוך 
ואין איסור הנאה מאחר וזה ]. ולכן כדאי לבדוק או לציין המקום, אוסר לכהנים לילך שם

 ).ת"פ( 'קרקע ולא קבר בנין כדלעיל סעיף אקבר בתוך ה

)â (åò÷ åúåðôì øåñà äãùä ìòá úòãî àìù åìéôà íù åøá÷å äãùá íãà åàöîù äåöî úî
 åàöîù íå÷îá åøá÷ì êéøö åàöåîä ìëå åîå÷î äðå÷ äåöî úîùæò÷ øöîä ìò åàöî íàå

 øåá äãù ïéá åàöî íà åéìò åìéäàé àìù íéáøä éðôî íùî åúåðôì êéøöù)øéô 'ù äùåøç äðéà

äòåøæå (ãùìäøéð ) òøæð àìå ùøçð øéð ùåøéô( åäðôî òøæ äãùì øéð äãù ïéá øåá äãùì åäðôî 
 äãùì åäðôî íøë äãùì ïìéà äãù ïéá òøæ äãùì åäðôî ïìéà äãùì òøæ äãù ïéá øéð äãùì
 íäî åäæéàì äðôî áåøé÷á úååù ïäéúù íàå íäáù áåø÷ì åäðôî úååù ïäéúù íàå ïìéà

 äöøéùçò÷áã"à íåçúì õåç åàöîá àìá åðéàå úåøá÷ä úéáì åàéáî íåçúä êåúá åàöî íà 
àà äåöî úî àø÷ð"åáåøå åùàø àöî ë:  

ז לא נזהרים בזה לפי שףאין האץר שלנו ואין לנו רשות לקבור בכל " בזה–וכל המוצאו  •
ואף אם נקבר לשם יש לחוש שהגוים יחזרו ויוציאו כדי לפשוט בגדיו מעליו או , מקום

 ).ך"שז ו"ט( מוליכין אותו לבית הקברות F"משום זלזול ע

)ã (èò÷ åìéôà åá åöìçé àìå ïéëéøëú àìá åäåàöîù åîë åäåøá÷é âåøä ìàøùé åàöî íà
åéìòðî:  äâäô÷ úîå ìôðù éîì åà äúîù úãìåéì ïéùåò ïëåàô÷éå"éáìîù à íäéãâáî äìòîì íúåà ïéù

 ïéëéøëúúî øàùë ïéëéøëú íäì ïéùåò ïéàù åâäðå ïéãñ íäî äìòîìå íäéãâáá ïúåà ïéøáå÷ ÷ø íé

íéúî øàùë:  

וצרי [ אדם שמת בנפל מהגג ודם יוצא ממנו אין עושים טהרה כי הדם יסתלק –הרוג  •
, וטעם שקוברים הרוג על ידי גוים בבגדים כדי להעלות חימ הלמעלה לנקום בהם , ]ךלקבור

ז שקוברים "וכ,  חולי או לאויולדת שמתה יש להסתפק אם זה מיתה בידי שמים כמו שאר
אבל המת בקור או שנטבע , א שמתו אחר זמןליולדת או מי שנפל עם דמם היינו שמתו מיד ו

א שהחומרא של מת שחוששין שם רביעית "וי, )ז"ט(מפשיטים אותם ועושים להם טהרה 
 ולכן צריכים לחפור, ה בקרקע מתחתיו"וה, אחרות שבו יצא הנפש הוא בבגדיו או במנעליו

אז נידון כהרוג , והיה רושם דם, ואם היה קול רעם ומת, )ך"ש(שם ולקבור את זה יחד אתו 
 .)ת"פ(שקוברים אותו בבגדיו 

 אשה שמתה בהריון ואי אפשר להוציא את עובר המת יש לעכב קבורתה עד יום –שם  •
ם השלישי ולנסות להוציא את העובר ואי בתוך הזמן לא יוצא אז יש לקברה כך ולא פותחי

 )ת"פ(אותה 

)ä (áô÷ äãùä ìòá úòãî íù øá÷ð åìéôà êøãì êåîñ àåäù ïåâë íéáøä úà ÷éæîä øá÷
 øúåî åîå÷î êøãä íã÷ íà ìáà øá÷ä íã÷ íà äàðäá øåñàå øåäè åîå÷îå åúåðôì øúåî

äàðäá:  

                                            
 ).ם"רמב(אמה סביב ' עד שיבדוק כ 62
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 ).ז"ט( שלא גזרו עליו מפני הנזק –מקומו טהור  •

 ).ז"ט(' ל סעיף א" בקבר בנין כנ–אסור בנאה  •

 ).ך"ש( שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו –ר בהנאה מות •

)å (âô÷ úéá àìå íéöòä úéá àìå ïáúä úéá åðùòé àì äàðäá øúåîã àëéä åäðéôù øá÷
úåøöåàä:  

 ).ך"ש( דגנאי הוא למת –לא יעשנו  •

)æ (ãô÷ ìáà åéáà ãåáë íåùî úéîìåò àåä åá øá÷é àì øçà íå÷îá åøá÷å åéáàì øá÷ áöåçä
åá øá÷éì øúåî øçà :  

בניו מותרים לשים על ,  המכין אבל ציון על קבר אביו ולא הניחו שם ומת–החוצב קבר  •
 ).ת"פ(קבר אביהם 

 ).ך"ש(כ " אפילו לא קבר בנין אלא קבר בקרקע ג–לא יקבר  •

 ).א"רע(אם מותר לקבור בו אחר אם לאו '  נקבר בו מת ופנוהו יש מח–אבל אחר  •

 

 äñù ïîéñ  
)à (äô÷úîì êåë øôåçä63î øåèô  úåøåîàä úåöî ìëîå ïéìéôúä ïîå äìôúä ïîå òîù úàéø÷

÷ ïîæ òéâäå íéðù íä íàå äøåúá"÷ àøå÷å äìåò ãçà ù" äìåòå øôåçå äæ øæåçå ììôúîå ù
÷ àøå÷å åøéáç" ììôúîå ùåô÷ íéðùù íå÷î äéä íà ìáà ãç àìà äéì øéôç àìã êåë à÷åãå

ì íéìåëé÷ñòúäíéøåèô ãçàë åá :  
 .64)ך"ש(וסק במצוה פטור מן המצוה  שהע–פטור מקריאת שמע  •

 )á (æô÷äîà íéùîç øéòäî úåøá÷ä ïé÷éçøî :  
 ).ך"ש( מפני הריח –מרחיקים  •

 

 åñù ïîéñ  
)à (çô÷ åúåà ïéøáå÷å äçôùîä éðá íéàá åãôñä íå÷îå åãîòî íå÷î åøá÷ êøãå åøá÷ øëåîä

åéîã úà ïéøéæçîå ç÷åì ìù åçøë ìòá:  
כמנהגם ' משפחה לא יהיו קבורים במקום א שגנאי להם שבני ה–באים בני המשפחה  •

אבל כאן כסף , ג דמי שצוה שלא יספידוהו שועמין לו שם שונה שאמ ר כן בתור צואה"ואע
 ).ך"ש(או ששם זה רק לו לבדו וכאן עבור יורשיו ובני משפחתו , דחף אותו לזה

)á (èô÷ïë íà àìà äëøé éàöåé àì ìáà àéä åëåúá úøá÷ð äúçôùîî øá÷ äùøéù äùà 
äééçá íúåà äúàø:  

 שבניה מתייחסים על שם משפחות אביהם וגנאי לבני משפחתם –אבל לא יוצאי ירכה  •
 ).ך"ש(ליקבר אצלם 

)â (ö÷ äìòá ìöà øá÷ú éìöà øá÷ú øîåà äìòáå éìöà øá÷ú øîåà äéáààö÷ ïéñøåâ ùéå
äéðá ìöà äúåà ïéøáå÷ éðá ìöà úøîåàå íéðá äì ùé íàå äéáà ìöà øá÷ú:  

)ã (à äéáàäìòá ìöà äúåà íéøáå÷ éìöà øá÷ú àì øîåà äìòáå éìöà øá÷ú àì øîå :  
 ).ך"ש( שחייב בקבורתה –קבורים אותה אצל בעלה  •

 

 æñù ïîéñ  

                                            
 .אבל סתם לקבור אין פטור, בפשטות מדובר שיש מת שעומד ליקבר כעת 63

בשעת נוחו מעט שגם אז נקרא עדיין עוסק ) יז( אפילו -פטור ג "סקימשנה ברורה סימן עא ' עי 64
 .ז יתחזק כוחו לחזור ולחפור"במצוה שעי
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)à (áö÷åëò éúî íéøáå÷"íåìù éëøã éðôî íäéìáà íéîçðîå í:  
 ).ך"ש(ם " היינו שמשתדלין בקבורת מתים עכו–קובירם  •

)á (âö÷ã êåúá åà úåøá÷ä úéáá êìäé àì' ùøì âòåì íåùî åùàøá ïéìéôúå úî ìù úåîà 
øúåî íéñåëî íä íàå:  

)â (ã êåúá åà úåøá÷ä úéáá êìäé àì ' àø÷éå åòåøæá äøåú øôñå øá÷ ìù åà úî ìù úåîà
 øàáúðù åîë úîä ãåáëì ïë íà àìà úåø÷ì øåñà äô ìò ïéãä àåäå ììôúé åà åá)òå" ïîéñ ì

ãù"è óéòñ î"æ:(  
 ).ת"פ(ה לאשה וקטן "א שה"וי, וקא במת שהוא גבר וגדול כשמתא שזה דו" י–לא יהלך  •

שהרי אין מצוה , ת בעת צרה להתפלל על קברי צדיקים אין חסרון בפרוש" ולקחת ס–שם  •
אמנם איתא שאם יש חשש של חסר או יתר אז זה גורם רעה גדולה ולכן אין , באחיזתו
 ).ת"פ(לעשותו 

 ).ך"ש(ה קדיש " וה–או יתפלל  •

)ã (ãö÷úåîã êåúì åà úåøá÷ä úéáì ñðëéì ø ' úéöéö ùåáì àåäå øá÷ ìù åà úî ìù úåîà
 ùøì âòåì íåùî øåñà øøâð íà ìáà øá÷ä ìò øøâð àäé àìù àåäåäö÷ íéøåîà íéøáã äîá

 ïéùáåì åðà ïéàù àðãéàä ìáà ïîöò êøåöì íéùáåìù ùåáìîá úéöéö íéìéèî åéäù íäéîéá
 àìà åúåàíùìéôà øåñà äåöî  'âð íðéà íä íà ìáà íéìåâî úåéöéöäùë éìéî éðäå íéøø

øúåî íéñåëî:  
 ).ך"ש (65 מקילים בטלית קטן מפני שהציציות מכוסים–אבל האידנא  •

)ä ( àìå úåøá÷ä úéáì íéñðëðùë äæ íò äæ íéôðë éðùáù úåéöéö éðù øåù÷ì ïéâäåð ùé
 íúð÷úá íåìë åìéòåä)àá ïééòå"ë ïîéñ ç"â:(  

)å (åö÷ã ÷éçøäù ïåéë 'åîà íù ùé íàå úåøá÷ä úéá åà øá÷ä äàåø åìéôàå ììôúîå àøå÷ ú
ã êåú åìéôà êåîñ äöéçîä øçà øúåî äöéçî 'øá÷ì úåîà :  

 

 çñù ïîéñ  
)à (æö÷ ùàø úåì÷ ïäá ïéâäåð ïéà úåøá÷ä úéá) ïåâëçö÷ åà íù úåðôìèö÷úùìå ìåëàì ïéàå íù úå

 íù ïéðåù ïéàå ïéøå÷úåðåáùç íù ïéáùçî ïéàå(äá ïéòøî ïéàå  íéîä úîà åá ïéëéìåî ïéàå úåîäá í
 àìåø àéøãðô÷ì íäá ìééèé)éô 'áòîìøäæ ãöì äæ ãöî  (àø è÷éì íàå íéáùò íäî è÷ìé àìå

ïîå÷îá ïôøåù úåøá÷ä úéá êøåöì ïè÷ìì êéøöù : äâäáø øá÷ ìù íìåò ò÷ø÷î ç÷éì ïéà ïëå

éúîä ãåáë íåùî àìà åðéà äæ ìëå äàðäá øúåîã áâ ìò óà íâøéøö íà ïëìå éøù äàåôøì åúåà ê ïëå
ãøðäéì øúåîúå ãáåò ìùåîäù ïåâë úåøá÷ä êøåöì íäéìòù úåðìéà úåøéô åà úåøá÷ä ìòù íéáùòäî 

àå íéøá÷ä ìò úåîäá äòøî íéáëåë" úâùî ìä÷ä ãé ïéàå äáåøî äàöåäá íà éë åãéá úåçîì à

éî úåøá÷ä ìéöäì éãë åìà íéøáã íéøëåîíéúîä ãåáë åäæù íéáëåë ãáåò ãàå í ìò íéøáã ïéà 

 íà úåçîì íéëéøö úèòåî äàöåäá úåçîì íãéáùå úâùî ìä÷ä ãé íà äàöåää êøåöì øåëîì úåøá÷ä

ò íäá äøâúé ìùåîäù øáãá ùùç ïéà" äæ éúåçîì ïéëéøö ïéà éëä åàìá ìáà:  

 ).ך"ש( מפני כבודן של מתים –אין נוהגין  •

וזה , הקברות לרבעים נאסר על גבי קבר אלא כל מקום שהוקצה לבית אלש אפילו –שם  •
אבל לתלמידי חכמים מותר כמו שמותר להם בבית הכנסת ', דווקא כאשר כאשר נקבר מת א

 ).ת"פ(

                                            
ק מתחת "ג שמשמע שמותר אם הציציות בחוץ כל זמן שלובש הט"ב כג סק"מ' אמנם עי 65

 .לחולצה
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 ).ך"ש( אפילו של רבים –חשבונות  •

 ).ך"ש( מפני קנס –במקומן  •

 ).ך"ש( אבל רק במקום שאין בו אפילו ספק קבר –מותר ללקט  •

מותר שידעו , ים יודעים שהולכים לעשות כך כל מקום שהחי– אם צריך אותו לרפואה ןולכ •
 ).ת"פ(ומחלו 

 ).ת"פ( היינו דווקא שאין למצא אותו במקום אחר אפילו בדמים מרובים –לרפואה  •

)á (íîöò úåøá÷ä ìò íðéàù øçàî íäéúåøéô è÷ìì øúåî úåøá÷ä úéáá ïéòèåðù úåðìéà:  
)â (å øëîð àìå ããîî åðéà ïùéäå ÷ìçðå øëîðå ããîð ùãç øá÷÷ìçð àì :  

  
 èñù ïîéñ  

)à ( úîá àîèéì àìù øäæåî ïäëääø åðîî úåùøåôä úåàîåè ìëì àìååø àìå ììåâì àìå
 éçä ïî øáàì àìå ÷ôåãì]ïéàù [ ìò êñéîä ïìéàì àìå øáåçî äéä íà äëåøà úåìòì éãë åá

 íéðáà åà äæéà úçú òåãé ïéàå íäî ãçà úçú äàîåèå äæî äæ íéìãáåî åéôðòå õøàä
 íéàöåéäâäîøã ïéàå øá÷ åá ùøçðù äãù ïëå äæéà úçú òåãé ïéàå íäî ãçà úçú äàîåèå 

ïäá àîèéì ïäëì øåñà íéîòä õøà ìëå åîå÷î òåãé : äâä àîèéì íéøåñà íéðäëã íéøîåà ùé

 úîá àîèðù áøçìïéìé÷î ùéåäæî ïéøäæð ïéàå ì÷äì åâäð ïëå  :  

ועור אדם שנעשה לבגד אסור מדרבנן , יום אינו נפל'  ופחות ממ).ז"ט( ואפילו נפל –במת  •
ובמת ישראל הוא איסור הנאה ואסור אפילו במקום , אבל לצורך רפואה מותר, לכהן ללבוש

אבל אם כל , לא במקום מת מצוהאפילו ש לכהן לטמא לקבור אפר ישראל מותרו, רפואה
 ).ת"פ (66 קצת מהגוף המת אינו מטמאסרחואם נ, הגוף קיים רק שנשרף אסור

מעתה טומאה וטומאה אפילו פירש וחזר ונגע ) ו"טהה "הלכות נזירות פ(ד "ראב' יע -שם  •
פטור והכהנים בזמן הזה טמאי מת הן ועוד אין עליהן חיוב טומאה והמחייב אותם עליו 

 ).א"רע (67להביא ראיה

 ).ת"פ(ואפילו לצורך , וזה אפילו אבר של עצמו,  היינו דווקא אבר שלם–לאבר מן החי  •

 ).ז"ט(בן שנותנים על הקבר לציון  א–לגולל  •

 ).ז"ט( האבנים קטים שבוהם סומכים הגולל –דופק  •

אבל ,  שדה שמצאו בו אבן מצבה לא צריכים לחשוש שמא הוא בית הקברות-  וכן שדה •
 ).ת"פ(אפשר לבדוק בקלות מה טוב 

 ).ך"ז וש"ט( אבל אם ידוע מותר להיות תחת אחרים שאינם מאהילים –ואין ידוע  •

ואפשר שמקילים , )ך"ז וש"ט( היינו בזמן שהיה טהרות בארץ ישראל –רץ העמים וכל א •
 .)ת"פ(ז "ח שכן אסור בזה"וי, )א"רע(בגלל פרנסה או מאחר שכולנו טמאי מתים 

פ שמטמא "אבל מותר לנגוע בבגדים שנגעו במת אע, )ך"ש(ה לכל מיני מתכות " וה–חרב  •
 .)א"רע(' הכהן טומאת ז

  
 òù ïîéñ  

                                            
אבל ,  במת מצוה והיינו בכולו קיים חרוךבזה חוכך אני להחמיר שלא. היכא דאיחרך אחרוכי: ל"ז 66

 .ה ודוק"כ יבש טהור לד"בנחסר הא אוכחנא דע
ט שיש צד שאין "ב סק"ת שע"פ' אמנם עי, ד שלט שיש איסור דרבנן"ס יו"ת חת"שו' אמנם עי 67

 .אין איסור לעוד פעם באותו יום, ש שיש עוד ראשונים שאם נטמא באותו יום"ועיי, איסו רכלל
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)à (æøéî áåùç éç àåä ïééãò åìéôà âãë åáâî òø÷ðù éî ïëå äîò øùá áåøå åú÷øôî äøáùðù 
 àîèîå úîëçøá åá åèçùðù éîå ññåâ ìáà ' ãò ïéàîèî íðéà äáøä íéòöô òåöô åà íéðîéñ
 íùôð àöúùèøîå"ññåâ åá ùéù úéáì ñðëéì øåñà î68 éø)î ùéåïéøéú ,øéîçäì áåèå( :  

תך לרחבו בצואר או  אם נחה" בשר מטמא באהל והפילו ללא רובן אק ובז–ורוב בשר  •
 ).ך"ש( שנחלק לשנים ואבשדרה עד חללה 

 ).ך"ש( אבל מלפניו לא –מגבו  •

 ).ך"ש(פ שאין טומאה יש חילול " אע-מ אסור להיכנס "ומ •

וכן אם ערום , 69אמנם אין צורך להעיר אותו משינה,  ואין מקום להקל בזה–וטוב להחמיר  •
 ).ך"ש(וד נראה שאסור להיכנס אבל אם נמצא שם מותר ליהשאר וע, 70מותר לו להתלבש

,  מותר לרפאות אפילו אם חשבו שמת וראו נדנוד רפרוף כהן אמנם בכל ענין רופא–שם  •
ואם מחוקי המדינה אסור . זוכה לרפאות' שלא מכל א, ואפילו אם יש רופא אחר שאינו כהן

שהמת , מותר לקרא לו, כהן עברייןוהרופא היחיד שיש הוא , לקבור מת ללא בדיקת רופא
 ).ת"פ(אמנם אין זו התיר לכהן , ומותר לכהן לטמא לו, הוא מת מצוה

  
 àòù ïîéñ  

)à (àéøéôà åéúçú úîäù ìäà úçú ñðëéì ïäëì øåñà ' äáøä ìåãâ àåäáéø øçà úéáì åìéôàå
ìåò ãò úéá åúåàì úéáå çôè ìò çôè åá ùéù á÷ðá úéá åúåàì íéçåúôä úøçà äéìòì åà í

 íù úåéäì åìèá àì åìéôà úööåç äîéúñäù øçà úéáì ñðëéì åì øúåî á÷ðä íúñ íàå
 åðúð íà çôèî åèòî àìà á÷ðä ìë íúñ àì íà ìáà á÷ðä ìë íúñù éìéî éðäå úéîìåò

èòîî åðéà åàì íàå øåáòú àìù äàîåèä éðôá õöåçå èòîî úéîìåò íù úåéäì : äâäâéø ìëå

÷îä øáãéðôá õöåç åðéà äàîåè ìáäàîåèä ,ìçá äîéúñ éø÷éî àìå àà ïå" àìá ãåîòì ìåëé ë

äëéîñ71:  
 אשת כהן שמעוברת מותרת ליכנס באהל בגלל ספק ספקא שמא נפל ושמא -אסור לכהן  •

 .)ת"פ(היינו באשה שקרובה ללדת , )ך"ש (72נקבה

 ).ך" ושז"ט(ולא שזה כמה חורים ובין כולם טפח '  היינו במקום א-שיש בו טפח  •

אבל חור העומד לאור ואויר מספיק בפונדיון ,  דווקא בחור העומד לתשמיש היינו- שם  •
 ).ז"ט(ח שגם בזה טפח "וי, )ת"פ(

, 73שאפילו אם אינו מבטלו שם,  זה מדבר גם על תחילת דבריו- וכל דבר המקבל טומאה  •
 ).ז"ט(צריך שיהא דבר שאינו מקבל טומאה 

 ).א"ת ורע"פ(לים שם לעולם אבל באוכלים רק סותמים אם מבט,  היינו בכלים-שם  •

היינו צירים של הדלת , ובטל לקרקע,  אפילו אם זה חלק מהבית–יכול לעמוד בלא סמיכה  •
 ).ז"ט(לא חוצצין 

)á (ãéø äáåøàä ãâðë úéáá äèîì úîäî úéæëå çôè çúåô äá ïéàå äéìòì úéá ïéáù äáåøà
äàîè äéìòäå øåäè úéáä:  

                                            
 . שזה לא איסור טומאה אלא זה לאו נפרדת של להחלוי"אשר' עי 68
 .א לקמן שעב א"ורמ, ל סה"ת מהרי"שו 69
 . תרומת הדשן רפה’עי 70
, והמטוס ממתכת, מאחר, קסד שאוסר לכהן להיכנס למטוס שיש בו מת' ב סי"ד ח"מ יו"אג' עי 71

 .ואינו חוצץ באוהל המת
, ומתרצים שהיא נכנסת להוליד שם,  בלועהשיש להקשות הרי זה טומאה' א שמג סעיף ב"מג' עי 72

א אשה "צו אות כב שלולא המג' ב סי"מנחת שלמה ח' ועי. ואם כן קשה מאד שהרי זה סכנה לתינוק
 .שיש לה נפל בבטן אסור לה להיכנס לבנין שיש בו כהנים

 ?אבל אם מבטלו לא משנה 73
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 ).ז"ך וט"ש(ורדת שאין פותח טפח  שהטומאה עולה למעלה ולא י–הבית טהור  •

)â (åèø íäå àîè úéáä íéìåòð íäéúåúìãå úîäî úéæ éöç úçà ìëáå úéáì íéçåúô íéøãç éðù
íéàîè íä íâ åçúôð íàå íéøåäè:  

 ).74ך" ושז"ט(לצאת  ה משום סוף טומא- הבית טמא •

)ã (75ìçäå íéúáä éçúô ìë íà íúéáäî ãçàá äàîåèå úåàøãñëàå ïéæéæ úô÷åîä øöç úåðå
 úåàøãñëàäå ïéæéæä úçúì úàöåé äàîåè íéìåòð) êøã úàöì äàîåèä óåñå ìéàåäã íåùî íòèäå

 äàöé åìàë ïéàåø íùæèø êìéì íéðäëì ïéøéîçî ùé ïëìåíùî úàöì úîä óåñù øéòä øòù êøã æéøå ùé

øéîçäì åâäð àìù íå÷îá ãéñôä àì ìé÷îäå ïéøéúî( çéø øçàä ãöî çúô åà ïåìç çúôð íàå
ìù íúåàå ãçà ïë íâ çúôð íàå ïéæéæä úçúì úàöåé äàîåèä ïéà íéìåòð íìåë øöçä ãö 

à ïëå ïéæéæä úçúì úéáäî úàöåé äàîåèä ïéæéæä ãöì íäîí úñðëð ïéæéæä úçú äàîåè 
 ìë íéúáäî ãçàá äàîåèå íéúáä éçúô ìò õåçì äìòîì íéèìåáä íéââ ïëì úéáì ïäéúçúî

íéàîè íéçåúô íäéçúôù íéúáä : äâäá'òà äæá äæ ïéòâåð ïðéàù ïéââ " úåçô ÷ø íäéðéá ïéàù ô

âî 'òà äæî äìòîì äæ åéä íàå øéîçäì ãåáì ïðéøîà àìã äàîåèì øåáç éåä àì" ïéòâåð ïðéàù ô

 éãë åîå÷îî úîä åàéöåéù úîä éáåø÷ì óåëì ïéìåëé ïðéà íéðäëä íéòâåð åìéàëå éîø èåáç ïðéøîà

àì íà íúéáì ñðëéì íéàùø åéäé íäùíéúîä ìë àéöåäì êøãù íå÷îá :  

äù÷ ãàî äæå åðîééñ àì!!!!!  

ולכן אם של , למבוי' לחצר וא' ומדובר שיש בית שפתח א, ג הבית" י–אם כל פתחי הבתים  •
 ).ז"ט(ושל החצר פתוח כל החצר טמאה דרבנן משום סוף טומאה לצאת , מבוי נעול

' אבל אם יש ב, ן להחמיר אבל אם אין הפתח לצאת אלא גם להיכנס אי–יש מחמירים  •
 ).ך"ש(פתחים אז אסור להיות בפתח להיכנס 

 דלא אמרינן סוף טומא הלצאת אלא באותו הפתח שמוציאין תחילה מתוך -יש מתירין  •
ואין באמת דין של סוף טומאה לצאת אלא , וכן עיקר). ז"ט(האהל ולא מתוך כל האויר 

 ).ת"פ (חשש שמא יפגעו יחד ולכן בשבת אין שום צד להחמיר

)ä (èéøãá øá÷ ìù åà úî ìù úåîà òáøà êåúá áø÷ì øåñà" úåöéçîá íééåñî øá÷ä ïéàù à
é úåäåáâ 'íéçôè äøùò úåäåáâ úåöéçîá íééåñî àåä íà ìáà íéçôè76é ÷åîò õéøçá åà  '

ã àìà åðîî ÷éçøäì êéøö ïéà íéçôè ' íéçôè) øúåîå úî åá ùéù úéá ìöà ãåîòì ïäëì øúåîå

éìòâ åéìúëá åéìò ìéäàî øáã íåù àäé àìù ãáìáå(:  
אלא מונח ברחוב , א שאם המת לא במקומו היינו בקבר או בבית" י–אמות של מת ' בתוך ד •

 ).ך"ש(אמות ' בלויה או צידוק הדין אז אין איסור של ד

 ).ת"פ(ם שאין אוהל אלא רק איסור מגע "ע אם להחמיר בקבר עכו" צ–שם  •

 ).ת"פ(ת ולא ממקום הקבר  היינו ממקום המ–א "של קבר בד •

 ).ך"ש(אמות ' א שצריך להרחיק ד" אמנם בית סתום י–אצל בית  •

)å (ëøäá ñðëéì ïäëì øåñà äá ïéëøåãùë úãðãðúîù äðè÷ àéä íà äðéôñì çðåîä úî :  

                                            
והוא שאם יש מת , )ח"ן סקך לקמ"ש' עי(ד "ח מ"סוף טואמה לצאת הוא דין דרבנן באהלות פ 74

 ריזלקמן הערה ' ועי, .לצאת מחשביים כאילו המת נמצא בכל המקומות האלו' במקום ורק יש דרך א
 .שיש חולקים על סוף טומאה לצאת בענין כהן

 יפו כנראה שאסור לכהן אם בן אדם בעיר עתיקא וכל המתים יוצאים דרך שער' יש לשים לב א 75
  .לעמוד בשער זו ממיתת המת עד שיצא משם משום סוף טומאה לצאת

אסור להיות מתחת לעץ משום , ה אם אדם נמצא בלויה שיודעים שיוצא דרך פלוני שיש בו עץ"וה
  .סוף טומאה לצאת

 .תרומת הדשן לגבי בית הצידוק הדין שאין להחמיר בו' ועי
 .@ג "רי סקי' א סי" חזו’עיו, )בארץ ישראל(עם מחיצות ל שכל הקברים שלנו הם "נ 76
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 ).ז"ט(אמותיו '  ויש מקילים כל זמן שהוא חוץ מד–אסור לכהן  •

  
 áòù ïîéñ  

)à (àëøáì ñðëéì øåñà ïäëäù éô ìò óà ñøôä úé)éô ' øá÷ äá ùøçðùå øá÷ äá ãáàù äãù

äîà äàî äøåòéùå(äùà àùéì íù êìéì êéøö íà íéîòä õøàì åà 77 åì ïéàå äøåú ãåîìì åà 
 ïëå øçà íå÷îá ãåîìì àöåî íà åìéôà íù êøã øåáòì ìåëé úøçà êøãáëø êøã øáåòä ìáà

 ìåëé íùêìéì åîçðì åéøçà âëøò ïåãì íäéøáã ìù äàîåèá àîèî ïëå íéáëåë éãáåò í
äæá àöåéë ìë ïëå íãéî ìéöîë àåäù éðôî íäîò øòøòìå : äâäãëø ìäàá àåäå íåøò áëåùù ïäë

äìçú åîöò ùéáìéù éãë àöéù íúñ åì åàø÷é àìà àì ãéâäì ïéà òãé àìå úîä íò78 øáë íà ìáà 

àúééøåàã äàîåè àåäù úîä ìäàá àåä íà à÷åãå åîöò ùéáìéù ãò ïéúîäì øåñà åì åãéâä íà ìáà 

ã äìçú åîöò ùéáìé ïðáøã äàîåè àéäù íéîòä õøà åà ñøôä úéáá àåäúåéøáä ãåáë ìåãâ åîë 

ù ïîéñ ìéòì øàáúðù" éãë åì ãéâäìå åöé÷äì ïéëéøö ìäàá åîò úîå ïùé àåäù ïäë íéàìë ïéðòì â

àöéù:  

 .79)ז"ט(ז הקברים סתומים ולכן מטמאים ועולים עד לרקיע " בזה–יכול לעבור  •

 .80)ך"ש(או חור טפח  וכן יש להקל בסוף טומאה לצאת – באוהל והוא •

וכן יכול לברך , ה כהן הלומד בבית שיש בו סוף טומאה לצאת לא צריך לצאת" וה–שם  •
 .81)ת"פ(ברכת כהנים בתפילה 

 ).ת"פ( אסור לכהן להשתטח על קברי צדיקים –שם  •

ם במקום צער וכן לכבוד יש מתירי', ויש מת בבית א,  כהן הנמצא בחצר מוקף בתים–שם  •
 ).ת"פ(הבריות אם צריך לנקביו ואפילו קטנים 

ומת , אבל אם נכנס בהתיר, )אפילו בשוגג( היינו דווקא שנכנס שם באיסור –כהן שהוא ישן  •
 ).ת"פ(אז מותר לו להתלבש , פתאום

 ).ת"פ (82א שיכול ללבוש תחתונים וגופיה" וי–שם  •

)á (äëøíéáëåë éãáåò éøá÷83øäæéì ïåëð íäéìò êìéìî ïäëä  åëøòà"ïéìé÷î ùéù ô ïåëðå 
 øéîçäìæëøøîåî ìù øá÷ ìáàéáëåë úãåáòì  'ìàøùé ìùë àîèî :  

,  כהן שחולה בחולי מסוכן ויש רפואה דרך לחש אם הרפואה בדוקה מותר–שיש מקילין  •
ס שלט "ת חת"שו' עי [אז ביום שמת עליו מת פתאום מותר לו לעשות את זה, ואם לאו

אין , ש עוד שאפילו לא כך"ועיי, שנטמא אין איסור תורה לטמאות עוד פעםשבאותו יום 
 ).ת"פ (]84איסור תורה על הספק

אמנם יש , ד שאין איסור לטמאות היינו אין איסור כלל"מ אמר בשם הראב" הדג–שם  •
 ).ת"פ(אומרים שיש איסור דרבנן 

                                            
 .י שזה משום לא תהו בראה" ב’עי 77
ת "ס הובא בפ"חת' ועי, ד שהרי כבד נטמא"דגול מרבבה שיש להקל בזמן הזה כמו הראב' עי 78

 .'סעיף ב
 .ולכן מותר לנסוע במטוס על בית הקברות, י אם הבלוקים של ביטון מפסיקים"ז בא"ע בזה"צ 79
 .ב החולק שאלה הם איסורי תורה"א שמג סק"מג' עי 80
אבל , ץ כהנים שיש מצוה מן התורה לברך"ח שהיינו דווקא שאמר הש"ב קכח סק"מ' אמנם עי 81

  .טוב יותר לצאת, אם לא
 ???א שמותר להיכנס לאוהן עם גוסס לצורך נשיאת כפים"חכ'  ועי

 .מאות כהן טמאד שאין איסור לט"דגול מרבבה שסומכים על הראב' עי 82
א "חכמ(אמנם מאחר ויש מומרים הנקברים ביניהם והוה קבוע וכמחצה על מחצה יש להחמיר  83

 ).קנט יח
 .מכאן נתפשט המנהג לבעל ההולך עם אשתו ללדת שמותר להיות שם כל היום 84
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טמא בגלל שהוא ל מאחר וכבר נ" אין איסור לכהן לטמאות את עצמו מדרבנן בחו–שם  •
 ).ת"פ(ל "בחו

  
 âòù ïîéñ  

)à (çëøéøäæåî êë úåàîèì àìù øäæåî ïäëäù íùëí íéðè÷ä ìò íéìåãâä èëø) à÷åãåì ïúåàîè

àá ïééò ïîöòî ïéàîèî íéðè÷ä íà ìáà íéãéá"îù ïîéñ ç"ïùéøôäì êéøö éà â(:  
יכים ואם תינוק יושן באהל המת אין צר. הכהנים הגדולים'  פי–הגדולים על הקטנים  •

 .)ז"ט(להקיצו ולהוציאו אך מפני החינוך טוב הוא 

 ).ת"פ( יש להסתפק אם קטן מטמא לאביו מאחר ואינו מצווה באבל –על הקטנים  •

 ).ך"ש(ז שלא הגיעו לחינוך " כ–מטאמין מעצמן  •

)á (ìøéôà 'àîèéì íéøúåî úðäëå ììç ìáà àîèéìî øäæåî íåî ìòá:  
 85ומספק חלוצה כהן לכל דבר, נולד מחלוצה אסור היינו חלל מן התורה אבל ש–אבל חלל  •

 ).ך"ש(

)â (àìø äöø àì íàå íäì àîèéù äåöî íäì àîèî ïäëù äùøôá íéøåîàä íéúîä ìë
åçøë ìòá åúåà íéàîèî86 áìøäùàä ãçàå ùéàä ãçà:  

 ).ך"ש (87 שהיתה כהנת מצוה לה לטמאות–ואחד האשה  •

)ã (âìøùë àéäù äàåùð åúùà íäì àîèéîù íéáåø÷ä íä åìà åà äùåøâ åà äìåñô ìáà äø
 åìéôà åîàì àîèéîå åì äàîèéî àìå úððåà àì àéä ïëå äì àîèéî àìå ïðåà àì äñåøà
 íä åìéôà êìéàå íåé íéùìùî íäù åà åéùãç åì åìëù äéì íé÷ã åúáìå åðáìå äììçúð

à àìà íéìåñôí àîèî åðéà åîàî åúåçàìå åéçàì ìáà úéúåë åà äçôù éðá íä ïë )åðéà ïëå 

àîèî( åúåçàì àîèî ìáà äúåôîå äñåðàì àìå ïäëì äñåøà àéä åìéôà äñåøà åúåçàì 
 éà äúáåúëá áúë íà åìéôà íáé úøîåùì àîèéîå õò úëåîå úøâåáå äùøâúðù äñåøà

 àùð éáì êúáåúë øãäú íéðá àìá úúéî) ùåøéôúéáìäéáà (:  
ה בעלה ולהיפך אם מטמא ל'  היינו חופה ואם מסרה לשלוחי הבעל יש מח–נשואה  •

 ).א"רע(ע סא "אה' עי' ולענין חופת נדה יש מח, באחותו

 ).ך"ש( אפילו יש לו בנים ממנה –פסולה  •

 ).ך"ש( אינה מחוייבת –ולא מיטמאה לו  •

 ).ך"ש( שאחר שנולד הוא נתגרשה והתחנה עם כהן –נתחללה  •

 ).ך"ש( שאינן מטמא לספק נפל –יום ואילך ' שהם מל •

 ).ך"ש(ירוסין  מן הא- אחר שנתגרשה •

)ä (ãìøéôà íäì àîèéîù åìà ìë 'êøåöì àìù88éå " àäìøêøåöì à÷åãã : äâä äðåùàøä àøáñìå

 àäé àìù éãë åøîùìå åì úåàîèì éøù íåéá åá åøá÷ì øùôà éàù úáùá úî åì úî åìéôà äðåùàøä

øåá÷ êøåöì ÷ø úåàîèì àìù äðåøçàä àøáñë øéîçäì ïåëðå ïåéæáá ìèåîäì àéáäìå å ïåøà åïéëéøëú:  

                                            
) האו ספק חלוצ) (שם(כהן שבא על ספק זונה או על ספק גרושה ) כ(: ז סעיף כ' אבן העזר סי' עי 85

הרי זו ספק חללה וולדה ספק חלל ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראל אינו אוכל בתרומה ) טור(
ואינו מטמא למתים ונושא אשה הראויה לכהן ואם אכל או נטמא או נשא גרושה מכין אותו מכת 

ים ה בחלל של דבריהם אבל חלל של תורה הודאי הרי זו כזר ונושא גרושה ומטמא למת" והותמרד
 .פ שהם בני אהרן עד שיהיו בכיהונם"שנאמר אמור אל הכהנים בני אהרן אע

 ..Error! Bookmark not definedלקמן סעיף ה והערה 'עי  86
' וכן הוא בראש הלכות טומאה סי, שיש מצוה על כל קרוב לטמאות למתו' א חדשות ח"שאג' ועי 87

 .ד
  .היינו לשמורו בשבת 88
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 אמנם בחול מותר להיות בבית המת שמצוה לטמא לו אף שאחרים עסוקים עמו –רק לצורך  •
 ).ת"פ(מ צריך ליהות שם שאפשר שיצטרכו שום דבר לצורך ארון ותכריכין וכדומה "מ

)å (åìø ììåâä íåúñéù ãò àìà íäì àîèéî åðéà) ãò êøåöì åì àîèì øúåî åúåðôì åúòã íàå

éðù ììåâ íåúñéù(:  
 89והעיקר כדעה ראשונה, א אבן שנותנים על הקבר"א היינו כיסוי הארון וי" י–הגולל  •

 ).ך"ש(

)æ (æìø êéøö úî åì úîù ïäë êëéôì åéáåø÷ì àîèéîù úòá åìéôà úîì àîèúäì ïäëì øåñà
 íéøçà úåøá÷á àîèúé àìå úåøá÷ä úéáì ñðëé àìù éãë úåøá÷ä úéá óåñá åøá÷ìå øäæéì

åúî øåá÷éùë : äâäåãå óà úåàîèéì øúåî åúîá ÷ñåò àåäù ãåòá ìáà åúîî ùøéôù øçàì à÷

éøçàìí:  
אבל לחזור משם ולטמאות ,  היינו שאין איסור ללכת לקבור–ודוקא לאחר שפירש ממתו  •

, א שגם בהליכה אסור להוסיף טומאה שהרי אפשר לקברו בקצה הבית הקברות"וי, אסורה
 .90)ך"ש(ח "וי

)ç (çìøëøãî åéúåáà åùøéôù ïä íäì àîèéî åðéà úåøåñîä ïåâë øåáö éëèìøá éâåøäì àìå" ã
 úòãì åîöò ãáàîù éîì àìåîøè ïá ÷ôñ åà äúøáç ãìåá äãìå áøòúðù ïåâë ÷ôñì àìå '

æ ïá åà ïåùàøì 'ïåøçàì:  
, )ת"פ(ח "וי, כ"לאחרון הבן מטמא מגזה' לראשון ובן ז'  אמנם בספר בן ט–ולא לספק  •

 .)א"רע(ועיקר שלא מטמאים 

 ).א"רע( ותלמיד שהוא ספק כהן יכול לטמאות לרבו –שם  •

)è ( åðéà úåîöò è÷ìîä ïëå åéáà úåîöòî íöòì àìå åéáàî éçä ïî øáàì àîèéî ïäëä ïéà
òà íäì àîèéî" úîéé÷ äøãùäù ôàîøéôà àåäù ìë åðîî øñç ' àîèéî åðéà åìöà çðåî àåä

 íìùì àìà àîèéî åðéàù åìáîø øñçùë éìéî éðäã øîåàù éî ùéå øñç íà ìáà äúéî øçàì
òà åì àîèéî úîå åééçî øáà åðîî"íìù åðéàù ô :)éå"øñç éø÷îã âåøäì àîèî åðéàù à) ( ïåëðå

øéîçäì:(  

 ).ך"ש(ה בשעת המיתה כגון שחתכו ראשו " וה–לאחר מיתה  •

והדבר ספק אם הוא שלם או מפורק האיברים תלינן  נמצאו תכריכים שלמים –אלא לשלם  •
פ שכל אבריו מונחים בתוך הארון "ואם הדבר ידוע שנתפרקו אבריו אע. להקל ומטמא לו

 .)ך"ש (אינו מטמא לו

  
 ãòù ïîéñ  

)à (âîø ìåîìå åçñô úà èåçùì êìåäå øéæðå ìåãâ ïäë àåä åìéôà äåöî úîì úåàîèäì äåöî
åì àîèéî äæ éøä äåöî úî àöîå åðá úà:  

)á (ãîøùàø àöî ïë íà àìà äæ ïéðòì äåöî úî àø÷ð åðéà åáåøå åäîøå åáåøå åùàø àöî íà
øáà åúåà ìéáùá àîèéì øæåç ãçà øáàî õåç:  

 ).א"רע( אפילו מותר לטלטל מחמה לצל –מיטמא לו  •

 ).א"רע( או שדרה וגולגולת –ראשו ורובו  •

                                                                                                                                  
 ? איסור לטמאות למתים אחרים בשעה שהוא מטמא לאביוהאם יש

 .ואחר שנכסה הארון אסור לו לעשות עוד, מקרוביו' לכן כהן הקובר א 89
אבל , מותר ללכת ולדרוך על קבר גם בחזרה, ובמקום שאי אפשר לקברו בקצה הבית הקברות 90

 לשהות שם אפילו אם אבל אסור, ואסור לשמוע קדיש וצידוק הדין, חייב לצאת מיד אחר הקבורה
שמאחר ' לי קשה למה אי אפשר לסמוך על התוס[אמות ' הוא לא עומד על קבר אלא רק תוך ד

 ).א רנב"ד ח"מ יו"אג] (שנטמאה אין איסור עוד
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)â (åîø íå÷îîå íéøáå÷ åì ïéàå íéáëåë éãáåò ìù øéòá åà êøãá åàöîù äåöî úî åäæéà
ù ìàøùé úåø÷ì ìåëé åðéà åàöîùåñà åøáå÷ìå åá ìôèéì àáéå åäðòéø çéðäìå íùî æåæì åì 

éôà úîä úà 'ìéìêéøáå÷ àéáäù øéòì ï ìàøùé åéä íà ìáà åðøá÷éå åîöò àîèé àìà 
 úî äæ ïéà åøá÷ì íéàáå åì íéðåò íäå íúåà àøå÷ úîä úà àöåîäù úîä íå÷îì íéáåø÷

 éðá åàá íéøáå÷ íäå íúåà àøå÷ àìà ïäëä åéìò àîèéù äåöîøéòä åëøö ìë åì ùé íà 
åéãé úà êùåî : äâäæîøìùî øåëùì áééç åðéà øëùá ÷ø åäåøá÷éù àöåî åðéà íéøîåà ùéå àîèî àìà 

öøé íàä. çîø íù íéàöîðä àáåø øúá ïðéìæà àåä ìàøùé íà íéáëåë ãáåò íà ïðéòãé àìå àöîðä úî

 ìë øîåì ìëåð àìù ùé íàäöçî ìò äöçîë òåá÷:  
 על צוארו קוברים דמות פסלבית החולים שיש לו ברית מילה ו נמצא מת ב–מת הנמצא  •

ואם קברו אצל צדיקים לא מוציאים , אמנם קוברים אותו בחלקת רשעים, אותו כמת מצוה
 ).ת"פ(אותו 

 )ז"ט ( עד שיהיו שם נושאי המטה וקובריהת מצוהלעולם הוא מ - אינו יכול לקרות ישראל •

  ).ך"ש(ל אם לא " צ–אם יש שלא  •

 אם רובו עובדי , או בתר רוב עיירות,אזלינן בתר רוב העוברים ושבים המצויים שם - שם  •
 , ואם רובו ישראל הוי מת מצוה ולא אזלינן בתר העיר הקרובה, לקברוין צריךכוכבים א

 ).ך"ש ( אלא בתר רובו,בקורבה דמוכח' אפי

)ã (èîøëçàå åéçàå åúáå åðáå åîàå åéáà íäù íäì àîèéù ïäëäù íéáåø÷ä ì åéáàî åúå
 äìåúá ïéá åîàî åúåçàå åîàî åéçà íäéìò åôéñåä ãåòå íäéìò íéìáàúî åúùàå äìåúáä
 íùëå íäì àîèéî ïäë ïéàù éô ìò óà íäéìò íéìáàúîù åéáàî äàåùð åúåçàå äàåùð ïéá

àúî àåäùìá åéìò úìáàúî àéä êë åúùà ìò ðø åà äìåñô ìáà äàåùðå äøùë åúùà à÷åãå
 åðá ìáà àì äñåøà åúáå åðáî õåç íäéìò ìáàúî íéìåñô íä åìéôà åúåçàå åéçàå åúáå

íäéìò ìáàúî åðéàù úéúåëå äçôùî åúåçàå åéçà:  
' א שזה מח"וי, )א"רע( ומאחר שמטמא לשומרת יבם מתאבל עליה –שהכהן מטמא להם  •

 ).ת"פ(לגבי אבל 

)ä (àðøæ ïéìáàúî ïéà åîàå àåä øøçúùðù ãáò åà åéðáå àåä øééâúðù øâä äæ ìò ä) ïéãä àåäå

íäéìò ìáàúî ïéà åîà íò øééâúðù øâ(.  

)å (áðøúî åì úî íà åîò ìáàúî åéìà ìáàúîù éî ìë,åéðôá åãåòá à÷åãå , åéðôá àìù ìáà 
úåìáà âåäðì êéøö ïéà.åúùàî õåç ,òàù "äéìò ìáàúîù ô,äîò ìáàúî åðéà , ìò àìà 

äîà ìò åà äéáà,åúåîçå åéîç ãåáë íåùî .à ìò ìáà äúåçàå äéç, ùéàî äúáå äðá åà 
øçà,ò ìáàúî åðéà äî.îå "èù÷úäì äôåëì ìåëé åðéà î, òéöäìå ñåëä åì âåæîì äìåëé ìáà 

åéìâøå åéãé åéðô õåçøìå äèîä åì,äúåîç åà äéîç åúîùë àìà åîò úìáàúî äðéà àéä ïëå , 
åîò úìáàúî äðéà åúîù åéáåø÷ øàù ìáà : äâäéå" àâðøäì ïéâäåð àðãéàäã ìù äæ úåìéáàá ì÷

åîò íéìáàúîä,íéìáàúîä ãåáë íåùî àìà äæ ïéàã , àðãéàä ïéâäåð ïëå ìåçîì íìåë åâäð åéùëòå 

íéìáàúîä íò ììë ìáàúäì àìù. ãðøíéäéîúîä ïî àìà åðéà äæá øéîçîä ìëå. äðøîå" ìëù åâäð î

÷øúåãòì åì íéìåñôä úîä éáå,ïîöòá úåìéáà úö÷ íéàøî ,áù ìë òåäðåùàøä ,äã  úáù øçà ãò åðéé

ïåùàøä,úáù øàùá åîë íäéãâá úö÷ íéðùî ïéàå íéöçåø íðéàù . øéîçäì ãåò åâäðù úåîå÷î ùéå 

íéøçà íéðéðòá,éúáúëù åîë ø÷éòäå ,äáåø÷ äòåîùá äæ ìëå ,äúéîä ìöà äéäù åà . äòåîùá ìáà 

ä÷åçø,ììë íå÷î äæ úåìéáàì ïéà . åðø éî ìò ìáàúäì åîöò ìò øéîçäì äöåøù éîêéøö åðéàù, åà 

åãéá ïéçåî ïéà åáåø÷ ìò íéøåçù ùåáìì:  
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 .91)ת"פ(ש אשת אביו " וכ-חמיו וחמותו  •

ואין רוחצים אי כם בפושרים ,  היינו מחמת קורבה ולא מחמת קידושין-הפסולים לו לעדות  •
 ).ך"ש(גמורים 

 .92)ך"ש( הכל כפי המנהג -שם  •

 ).ת"פ( אמנם אם אירע רגל אין שום חיוב –שבוע הראשונה  •

 הוא העושה כן טיפש וראוימ להתנהג בכל דיני שבעה לא "מ -ינו צריך להתאבל על מי שא •
 ).ת"פ(

)æ (æðø øàùã äáøå÷ä ìò íéìáàúîùë àìà íäéìò íéìáàúîù íéáåø÷ä íò ïéìáàúî ïéà
 úùà äúîù ïåâë íäìù ïéùåã÷ã äáøå÷ ìò ìáà íäìù úáå ïá ìò ìáàúîù åéçàå åðá ïåâë

 åéçà úùà åà åðáíäéìò ìáàúî åðéà åúåçà ìòá åà åúá ìòá åà:  
)ç (çðø íåé íéùìù ìë ÷åðéúèðø åéìò íéìáàúî ïéà ììëá íéùìù íåéåñø åøòù åøîâ åìéôà

ç ïá àåäù òãåð ïë íà àìà åéìò ìáàúî êìéàå íùîå åéðøôöå 'àñøå åì åìëù äéá äéì íé÷ éà
èì éç ãìåðå ùøéôå ìòáù ïåâë åéùãç 'éøåîâ íéùãç 'éôà 'éá úî åéìò íéìáàúî ãìåðù íå

)áñøè ïá ÷ôñ ' ïåùàøì)åà (æ ïá 'åéìò íéìáàúî íäéðù ïåøçàì(:  
ג דאבילות דרבנן החמירו כאן בספק דגנאי היה לו אם לא היו " אע-  שניהם מתאבלין עליו •

 .)ז"ט (מתאבלין עליו כלל

 ).ת"פ(א קודם שעה לידתו מתאבלים עליו " תינוק שמת ביום ל–ויום שלשים בכלל  •

)è (âñøà úîù íéîåàúã øîåàù éî ùé 'ì øçà úîå éç éðùäå íåé íéùìù êåú íäá ' ïéà íåé
åéìò ïéìáàúî:  

 .)93ך"וש, ז"ט(יום '  היינו על הראשון שמת תוך ל–אין מתאבלין עליו  •

)é (ãñøäîëç åãîìù åáø ìò94 åéìò ìáàúîå ïîæîå êøáîù àìà úåðéðà éðéã âäåð äñø úöéìçá
 íåé úåìáà éðéã ìëå ìãðñãçà :)áä áúëå"áá åîå÷î úåðùì êéøöù äçîù éáø íùá é" åäéî ä

éâñ íåéä úö÷îá(:  
 ).ך"ש(כז ' רמב סי' לעיל סי'  עי–דיני אנינות  •

 ).ז"ט( היינו עד אחר הקבורה –יום אחד  •

)àé (åñøåéìò ïéìáàúî ïéà åì ïéàîèéî ìëäù éô ìò óà àéùð : äâäæñøé" ïá ìò ïéìáàúî ïéàã à

øåëáä ïá åà ïåùàøä íäéìò ìáàúäì íéáééç àìà úåòè âäðî àåä âäðîäå íãàì úîù çñøîå" î

àù åðøéòá âäðîä ááøúùðïé úåøá÷ä úéáì ïåùàøä íäéðá øçà ïéëìåä íàå áà èñøé úòùá íéøîåà ù

ïë åâäð úö÷ éúòîùå àúåúòéá íåùî ïéìáàúî ïéà øáãä :  

  
 äòù ïîéñ  

                                            
אמנם מהבשים ראש קכג רואים שאין , נ שאין מקום למחול על זה שהרי הוא בגלל כבודם"ול 91

 .ע"וצ, שום ענין שלא בפני האבל עצמו
 ?ז לא לעשות כלום"והמנהג בזה 92
 .ם מלובלין"ש ומהר"דלא כלבו 93
כל אלו הדברים שאמרנו שצריך לכבד בהם את רבו לא אמרו אלא ברבו מובהק : לעיל רמ ל' עי 94

ובימים אלו עיקר 94הגה : דהיינו שרוב חכמתו ממנו אם מקרא מקרא אם משנה משנה אם גמרא גמרא
 לכהלפול וחילוקים שנוהגים בהם בזמן הזה רק במי שלמדו פסק הההרבנות אינו תלוי במי שלמדו הפ

 אבל אם לא למד רוב חכמתו ממנו אינו חייב לכבדו בכל אלו ,והעיון והעמידו על האמת והיושר
משיגיע לארבע אמותיו וקורע עליו כשם שהוא קורע על כל המתים 94הדברים אבל עומד מלפניו 

 וקורע עליו פניוו אלא דבר אחד בין קטן בין גדול עומד מלשהוא מתאבל עליהם אפילו לא למד ממנ
 ) :'מ סעיף ח"ש' ועיין לקמן סי(
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)à (òøòá øá÷ä úîéúñ øîâðå øá÷ðùî úåìéáàä ìç éúîéàî óèòîå úåìáàä ìéçúî ãéî øô
 åùàøàòø úîéúñ øçà ìòðî õåìçì íéâäåð åéùëòå åúéáì òéâéù ãò åéìòðî õìåç åðéà ìáà

òù ïîéñá àúéàãë ãéî ììåâä"å. äâä áòøçàå ìáàúäì ìéçúäå øá÷ä íúñðù øåáñ äéäø òãåð êë 

òèù åìäîå øæåç ùãçî úåìáàì ìéçú95:  
שמשמע שעיקר הסתימת הקבר היא כיסוי ך "לעיל שעג סעיף ו בש'  עי–סתימת הקבר  •

 ).96א"רע(הארון בעפר ולא אבן אחרונה 

)á (âòø åøæçéù úòî øá÷é éúî íéòãåé íðéàå åøá÷ì úøçà äðéãîì úîä çåìùì ïëøãù éî
ìáàúäì ïéìéçúîå íéùìùå äòáù úåðîì ïéìéçúî úååììî íäéðô , íéðåî åîò íéëìåääå

ìà óà åîò êìåä äçôùîä ìåãâ íàå øá÷éùî÷éùî àìà íéðåî íðéà ïàëáù åøá ìåãâå 
 éî ùéå ïè÷ ïá àðù àì çà àðù àì äéøúá åäìåë éøéøâå äéìò êåîñ àúéáã åðééäã äçôùîä

é ïá àäéù àåäå øîåàù"â:  
 אבל הקוברים בבית , משמע דוקא כששולחים אותו לעיר אחרת-  'למדינה אחרת כו •

 ).ך"ש (לין עד שאמרו להם שנקבר החוזרים משערי העיר אינן מתאב,הקברות סמוך לעיר

 ).ת"פ(ונתברר שצדקו עולה להם ליום האבילות ,  היינו שאם שמרו יום מספק–שם  •

 ).ך"ש(א לכל דבר "א היינו לחומרא וי" י– 'ואם גדול המשפחה כו •

אבל אם הגדול יחזור אצלם אפילו ,  היינו שהגדול הולך למקום שדר שם ונשאר שם–שם  •
   ).א"רע(ם משעה שהחזירו פניהם מונה עמה' רק ביום ז

 דדוקא אם יכול לבא אל הקבר תוך שלשה ימים אבל אם אינו יכול - 'אף אלו שבכאן כו •
ה משיסתם הגולל ואין "לבוא תוך שלשה ימים אלו שבבית מונין מיד וגדול הבית שבב

  ).ך"ש (נגררים עמו
 ).ך"ש( מי שמתה אשתו הבעל נקרא גדול - 'דהיינו דביתא סמוך עליה כו •

)â (ãòøøá÷ì øá÷î úîä úà ïéðôî íà, íù øåá÷ úåéäì úòã ìò ïåùàø øá÷á åäåøá÷ íà 
úéîìåò,çàù àìà "íùî åúåðôì åëìîð ë,ïåùàø øá÷á øá÷éùî àìà åì ïéðåî ïéà ,éôà  '

æ êåú åäåðéô'. ãéî úåìáà ïéìéçúî íäì ïîãæéùë åúåðôì úòã ìò åäåøá÷ äìçúá íà ìáà 
ú åäåðéô íàåêå äòáù  øáò øáë äòáù øçàì ãò åäåðéô àì íàå úéðù øá÷éùî ïéðåîå ïéøæåç

 úøçà íòô åéìò íéìáàúî ïéàå íúåìéáàäòø äòáù êåú íùî åúåðôì íúòã äéä äìçúî íàå
éðùä øá÷á øá÷éù ãò úåðîì ïéìéçúî ïéà97:  

)ã (åòø äòáù ãéî åì íéðåî øåöîá øéòä äúéäù éôì øçà úéáá åäåðúðå ïåøàá úîä åðúð íà
ùåòà íéùì" ìçå äøåá÷ë éåä ïåøà úîéúñå øåöîä øçà úåøá÷ä úéáá åøá÷ì íúòãù ô

ãéî úåìéáà íäéìò:  
)ä (æòø åúåà íéçéðî ïéàù úåëìî éâåøäøá÷éì ,æ úåðîìå íäéìò ìáàúäì ïéìéçúî éúîéàî '

íéùìùå ,ïøá÷ì êìîì ìåàùì åùàéðúùî ,òà"íúåà áåðâìî åùàéúð àìù ô.  
)å (çòø åáìöù åäåòéãåäù éîçàå ãéî úåìáà âäðå úøçà øéòá åáåø÷ íéáëåë éãáåò" åì òãåð ë

åøá÷ìî åùàéúðùî åà øá÷éùî äðåîå øæåçå åì äìò àì úåìéáà åúåà äáéìöá ãîåò ïééãòù:  
נתיאש בנו מלבקשו  ו מעשה ביהודי אחד שהרגוהו והשליכוהו בנהר-  או משנתיאשו לקברו •

ית לות נמצא אביו בתוך הנהר והובא לב שבעה ושלשים ולאחר שעברו ימי האביומנהעוד 
 ).ך"ש(אז לא חייב אלא קריעה בלבד  ,הקברות

                                            
 . אבלות קודם קבורה או קודם יאוש לאו אבלות הוא כלל כי לא נתחייב עדיין להתאבל:ל"ז 95
ך כך "אבל מקום שיותר קולא לעשות כדברי הש, ע פסק כך כאן שזה יותר קולא"נ שהשו"ול 96

 .עושים
 ?והוא לא אונן 97
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)æ (èòø éúîéàî äéç åúøøâù åà íéèñì åäåâøäù ìå÷ àöéù åà óåñ íäì ùéù íéîá òáèù éî
íéðåî,ù÷áì åùàéúðùî .åôåâ éðîéñá åúåà ïéøéëîå íéøáà íéøáà åäåàöî , ãò åì ïéðåî ïéà 

 åà åáåøå åùàø àöîéùù÷áìî åùàéúðù. ôøðîî åùàééúðù øçà àöîð íàåå, íéáåø÷ä ïéà 
ìáàúäìå øåæçì íéëéøö,íéðáä àìà ,àöîðù äòùá íù íä íà ,íåéä åúåà íéìáàúî , àìã 

åéáà úåîöò èå÷éìî òøâ,íù íðéà íà ìáà ,íåéä øáòù øçà åòîùå ,ìáàúäì ïéëéøö ïéà  :
 äâäàôøàä ìéçúäì íðéãù úøçà øéòì íäéúî åçìù íà úåðîì åìéçúäå íäéðôá åøæçéùî úåìá

ð êë øçàå úåìáàäñôú øåæçì ïéëéøö ïéàå ïúåìáà ÷éñôäì ïéëéøö ïéà êåøà ïîæ äøåá÷ì ïúéð àìå úîä 

÷éñôäì ïéëéøö ïéà ãéî ìéçúäì íðéãù øçàîã êë øçà ìáàúäìå:  

כ "ע דאלו במים שאין להם סוף אין היתר לאשתו דבחזקת חי קיים - 98במים שיש להם סוף •
 .)ך"ש(וכן כל מקרה שאשתו אסורה לא נוהגים בו אבלות , )ז"ט(לא ינהג אבילות 

 ).ך"ש(שבפשטות זה כל הקרובים , ע למה דווקא בנים" וצ-אין הקרובים  •

על מי שמסתמא מת אסור אבילות אבל מותר להגיד קדיש ומפטיר וליתן צדקה  - שיצא קול •
וכן אם הלך למקום קרוב מותר , ) קטןאם הוא(עבורו ולשכור מישהו ללמוד בשבילו 

א שאם כבור מפורסם הדבר מותר להם להגיד קדיש "וי, להתאבל על סמך שהדבר יתוודע
א שאין "י) שהוא רווק( ואם אין חשש עגונה, אבל אסור ללבוש בגדי אבל, בביתה

 ).ת"פ(וכן עיקר , ח"וי, )א"וכן הוא ברע(מתאבלים עליו 

)ç (áôøé àìå áåø÷ åì úîù éî äéä íà äøåá÷ íå÷îì åà úîä íù úîù íå÷îì àáù ãò òã
éôà ãçà íåéá àáéù øùôàù úåàñøô êìäî àåäù áåø÷ íå÷îá 'æä íåéá àá ' àöî íà

éôà úéáä ìåãâ ìöà íéîçðî ' íéîçðî àöîå ìéàåä ãåîòì åøòððù) ïééãò íéâäåðù åðééäã
úåìáà úö÷ (àöî àì íàå íåé íéùìù íåìùú íäîò äðåîå åì äìåò ïëå åîöòì äðåî íéîçðî 

àáù íåéî íéùìùå äòáù åîöòì äðåî éðù íåéá àá åìéôà ÷åçø íå÷îá äéä íà : äâäéå" à

â êåú øæç íà úîä êøåöì êìäù ÷ø úéáá ìåãâä ïéàå ãçà àá íà åìéôàã ' úéáá àåä åìéàë éåä íéîé

äåàáâ êåú  'åìéôà íäîò úåðîì åðéãù ìëå åæ àøáñë ì÷äì ùéå íäîò äðåî åúéáì êë øçà øæç íà 

íäîò äðåî:  
 .)ך"ש( דווקא שבא לשם אבל אם נשאר במקומו מונה לעצמו –למקום שמת   •

אינו מונה עמו שרק הבא נגרר אחר הנמאצ ולא '  אם בא גדול הבית אצלו ביום ב–ולא ידע  •
 ).א"רע(הפוך 

למשמעתו או  דווקא שהבא נגרר אחר הגדול כגון בניו ובני ביתו המקשיבים –גדול הבית  •
אחים קטנים לגבי גדולים כשוכלים ממנו א דווקא בנים לגבי אבא ו"וי, חנוסמוכים על של

 ).א"רע(

)è (âôø ìéçúäå éðùä íåéá åì òãåð íà ìáà àáù ãò úîù òîù àìùá íéøåîà íéøáã äîá
íìöà àáù ìéáùá åúåìáà øö÷é àì ìáàúäì:  

)é (ãôøæ êåúáå ìáà àåäù éî 'æ äðåî øçà úî åì úî' äòáù íåìùúì åì íéìåòå ïåøçà úîì 
ïåùàøä úåìéáà éîé:  

)éà (äôø íåéî äðåîù øîåàù éî ùé úî åì úîù òîùå íåé àåä ïééãòå úéáøò ììôúäù éî
 íåé åúåàå úøçîä åðéàäìåò :  

היינו שהוא התפלל אבל , )ז"ט(את השני ' שנחשב כשתי קולות הסותרים א -מי שהתפלל  •
אבל לענין קביעות היארצייט , )ך"ש(תו היום עולה לו או, אם הקהל התפלל ולא הוא

                                            
ראוהו שנפל לים אפילו טבע בים הגדול אין מעידין עליו שמת שמא יצא ) סימן יז לב ע" אה’עי 98

ממקום אחר ואם נפל למים מכונסים כגון בור או מערה שעומד ורואה כל סביביו ושהה כדי שתצא 
 נפשו ולא
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 .)ת"פ(אפילו אם התפלל , הולכים אחרי היום

 ).ת"פ( בין השמשות נחשב כיום -שם  •

  
 åòù ïîéñ  

)à (åôøì íéàùø íéîçðîä ïéàäìçú ìáàä çúôéù ãò çåúô99î ìáàäå ùàøá áñé100 æôø ïåéëå
íðéà íéîçðîä úà øèåôù äàøðù ïéðòá åùàøá ìáàä òðòðùåìöà áùéì íéàùø  :çôø) ïéà

àéùð éðôá åìéôà ãåîòì íéáééç äìåç åà ìáà(:  
  ).א"רע(ב "ה בט"וה,  דלא הוי קימה שיש בה הידור–אין אבל או חולה  •

)á (èôøà àìà áù åì øîåà åéðôá íå÷ìå åøéáç úà ãáëì àáä" òîùîã äìåç åà ìáà àåä ë
êìù éìåçá áù êìù úåìéáàá áù : äâäöøð àì íãà øîàé àìéùòî éôë éúòøô101 àöåéë åà 

 ïèùì åéô çúôé ìàù åìà íéøáãáàöøî ìáàì íãà øîàé ìàåäúåùòì êì , åäæù úåðùì øùôà éà éë 

úåðùì øùôà íà àä òîùîã óåãéâë ,ùä äøéæâ åéìò ìá÷é àìà äùåò äéä"äáäàá é102:  
 ודאי כל טצדקי תפלות וצומות יש לו לאדם לעשות כדי - דמשמע הא אם אפשר לשנות  •

אבל אותן ' קש שלא ימות לו מת ועל זה אמר דוד כיון שכבר מת לא יועילו הצומות וגולב
 על התפלה כן אלא על ןהמנחמים שאומרים אל תצער עצמך כי מה לך לעשות אין אומרי

א בענין אחר דמשמע הא אפשר בענין אחר היה עושה "הצער שלא יצער עצמו כיון שא
צון האדם וזהו גידוף שמן הראוי להיות כרצון האל היה מצער עצמו על שלא יהיה כר' שפי

  ).ז"ט(יתברך לא כרצון האדם 
)â (áöøæ ìë åîå÷îá íéáùåéå íéøùë íãà éðá äøùò íéàá íçðúäì íéìáà åì ïéàù úî ' éîé

 íéöá÷úî íåéå íåé ìëá íéòåá÷ äøùò íù åéä àì íàå íäéìò íéöá÷úî íòä øàùå úåìáàä
åîå÷îá íéáùåéå íòä øàùî äøùò : äâäéøäîá áåúëå ïë ïéâäåð éúéàø àìå" ììôúäì íéâäåð ì

æ ìë äøùòá ' ìáà åéìò ìáàúäì íéòåãé íéáåø÷ çéðä àìù íãà ìò åðééäå íãàä íù øèôðù íå÷îá

 êéøö ïéà åéìò íéìáàúîù íå÷î íåùá åì ùé)âåäðì éåàø äæëå:(  
)ã ( øôòî øá÷ä úîéúñ øîâðù øçàù íéâäåð åéùëò)ä êôäù øçàì åàúîä ïî åéðô ìáà (

 àîìò àúãçì ãéúò àåäã ùéã÷ íéøîåàå úåøá÷ä úéáî èòî ïé÷éçøîå ìãðñå ìòðî ïéöìåç
íéîá íäéãé ïéöçåøå íååâ øçà íéëéìùîå íéáùò ïéùìåúå øôò ïéùìåú êë øçàå:é äâä " à

æ íéáùåéù"âäð àì åìà úåðéãîáå åðîî ïéçøåá ïéáùåéù ïîæ ìëå åúåà úååìî úåçåøäù éðôî ô ÷ø áùéì å

â"åâå íòåð éäéå íòô ìë íéøîåàå íéãéä åöçøù øçà ô 'åâå øúñá áùåé ' áåè íåéá úîä øá÷ðùëå

â êë áùéì ïéìåëé"ë ôåîäå ìåçá " íãà ñðëé íà ãéô÷äì åâäðå úáùá ïë ïéùåò úáùì êåîñ øá÷ð íà ä

â áùéå õçøéù íãå÷ øçà úéáì"éã÷ øîåì úåùøãîá àöîðå äøåú åðéúåáà âäðîå ôò áà ìò ù" åâäð ë

é àøúá ùéã÷ íàå áà ìò øîåì"àéáðá øéèôäì åâäð ïëå ùãç á103 úåúáù éàöåîá úéáøò ììôúäìå 
                                            

 . ברוך דיין האמתהאבל מתחיל לומרתורת אדם קנב ש' אמנם עי 99
 שמכבדין את האדם :המאיריש ב"ועיי. אשב ראש כמלך בגדוד: ב" עא מועד קטן כח"ריטב' עי 100

 .בזמן שהוא ביגון
 .רבון העולמים הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מני אלף: 'ל הגמ"ז 101
. כשאומרים מאי אפשר למעבד הכי פירושו קשה עלינו הדבר מאד: ד אות י"ק פ"ש ב"יש' עי 102

כ הם מתרעמים על "א. בתמיה, אבל היה כח בידיהם עבדי. ה"ידינו ללחום עם הקבאבל אין כח ב
 . ונראה בעיניהם כאלו שלא כדין המיתו, ה"מדותיו של הקב

ה חובה "ה לא חשיב ליה קב"ח כל איניש דאיהו דל וחב קמי קב"ות: ל"ב ז"א וע"ח מט ע" זו'עי 103
השמת לבך אל ' ה לשטן מאין תבא כו"ר קבבגין דלאו איהו בדעתיה ומנא לון מאיוב דשעתא דאמ

נ בעלמא דיהיב ליה מאריה כספא ודהבא ומרגליות ובנים "ה אית ב"עבדי איוב אמר ליה השטן לקב
ל הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך יהב ליה בידוי וקטיל "וכל טובא דעלמא ויהא ביש א

ה אמר ליה הנו בידך אך "צמו ואל בשרו עד דקבבנוי ולא נשאר בידוי כלום לבתר הדר ואמר וגע אל ע
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את נפשו שמור בההיא שעתא נפק איוב מדעתיה ואמר הכי הטוב לך כי תעשוק הטוב זה העושק 
שתעשה לי אבי ואמי עשו הגוף ואתה התחברת עמהם בשותפות ונתת בי נפש ונשמה הנפש שהוא 

שה בו כל מה שתרצה וכי הוא טוב שלך אמרת אך את נפשו שמור והגוף שעשו לי אבי ואמי אמרת ע
א אשרי משכיל אל דל מהו דל אדם שימות בלא בנים יצאה נשמתו ממנו "זה העושק שתעשה לי ד

בשעת פטירתו מן העולם ראה מה אמר עליו הפסוק יד ליד לא ינקה רע ואם נשאר לו בן בעולם אם 
ח גברא חד אזיל לבי טורי "ות' וילמדנו תורה יעשה שלום לי וביום רעה ימלטהו ה' יחזיק בו א

קרדונייא הוא ותרין עמיה וחמא גומין בקיעין דאשא ותננא נפיק מן גומין ושמע גברא חד דאמר ווי 
ווי אמר ודאי אתר חד מן דוכתי דגיהנם הכא אדמוך וחזא בחלמיה לאינש חד והדא גדישא מן קוצין 

ן קוצין ואיתקד והוה צעיק והוו אמרין על כתפוי ותרין ממונין מן גיהנם עאלין נורא תחות גדישא דמ
ה ולמלאכין דיליה דהוו "ליה תרין מלאכין קדישין שלוחין מן השופט דלעילא דדן ליה את שבקת להקב

נטרין לך בעלמא דין ובעלמא דאתי ואת עבדת רעווא דקוצין דאינון רשעים דאינון מסטרא דסמאל 
מאן אנת אמר יודאי חייבא אנא וממונין דגיהנם ל לההוא חייבא דגיהנם "ונחש הקוצין ישרפו אותך א

לא מדכרין לי שמי ותלת זמנין דיינין לי ביומא ותרין בליליא אמר ליה שמא דדוכתך ידעית אמר ליה 
גלילא עילאה ושבקת בר בעלמא אמר ינוקא שבקנא ואנא קצבא הוינא ומן בישין סגיאין דעבידנא 

ומלאך שהוא ממונה על הקברות אומר לי בשעתא דדיינין לי בקדמיתא הוו דיינין לי מפי ומרגלי ומידי 
אוי למי שנשבע לקיים את התורה ונשבע על שקר ווי לקרקפתא דלא מנחא תפלין מעולם ואו לידים 

ואוי לרגלים שהיו הולכים בהבלי העולם בשעתא שהיו מלקין אותי } ב"מט ע{ששמשו בהבלי העולם 
 נשמתי והמלאך שהיה ממונה על נשמתי ונתנו כתב אחד מכות מרדות אמרתי כל מה שעשיתי ובאה

פ שנים עדים או שלשה עדים יומת המת "מכל מה שעשיתי ונשמתי עשתה עדות עם המלאך ואמרו ע
ד משוכבת חיקך שמור פתחי פיך ומאן איהו דא נשמתא דהיא מעידה על בר נש בשעת מיתתו "וע

ר לגברא חד חזיתא לינוקא דאיהו בן קצבא איתער משינתיה ההוא גברא אזיל לגלילא עילאה ואמ
ל ינוקא דא דאת שאיל עליה אינו אזיל בבי מטבחיא ואיהו רשע כאבוהי כך וכך "דמית בזמן פלוני א

יהא ליה ולאבוה ולמיניקתא דיניקא ליה אזיל למדרשא חד שמע לינוקא דהוה אמר אם תבקשנה 
ל ברי זיל עמי " הנערים בבי מטבחייא אאזל לבי מטבחיא וחזא לינוקא דהוה משחק עם' ככסף וגו

ואזל עמיה ואלביש יתיה ויהב ליה לרב חד דהוה אוליף ליה אורייתא עד דרבא רביא וקרא ועבד ליה 
דיימר הפטרה בבית הכנסת ועבד ליה דיתפלל עד דקרא וזנה ואתחכם יותר עד דקרו ליה רבי ההוא 

חלמא לחכם דא ואמר ליה רבי כמה דנחמת לי נ מית דהוא אבוהי דינוקא דהוו דיינין ליה אתא ב"ב
ה בשעתא דאמר בני ההפטרה בקהל אפקעי לי מן דינא בשעתא דעבר לתפלה ואמר קדיש "ינחם לך קב

קרעו לי גזר דין מכל וכל ובשעתא דאתחכם יהבו לי חולקא בגנתא דעדן ודא הוא חלק דאמרי חלק 
עם הצדיקים בישיבה דילהון ובשעתא ב חלק שיש לכל צדיק וצדיק בפני עצמו ועאלו לי "לעה

דאתחכם יותר וקרו ליה רבי אעטרו לי בכתרא דצדיקייא אתעטרין ביה ויהבו לי אכילה ושתיה מההיא 
שנהנין מזיו השכינה ודא הוא דאמרי צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו השכינה וכל 

 זכינא לכל האי יקר זכאה חולקך שבשביל דא גברא דנהנה מזיו השכינה כאלו אכל ושתה ובשבילך רבי
  אית לך חולקא עילאה יתיר בעלמא דין ובעלמא דאתי וזכאה איהו מאן דזכי דישבוק ברא בעלמא 

ובא ראה כל איש שהוא דל וחוטא לפני הקדוש ברוך הוא לא מחשיב לו הקדוש ברוך הוא : תרגום
מאין תבא ) איוב א(דוש ברוך הוא לשטן חטא משום שאינו בדעתו ומנין לנו מאיוב בשעה שאמר הק

השמת לבך אל עבדי איוב אמר לו השטן לקדוש ברוך הוא יש אדם בעולם שנותן לו אדונו ) איוב ב(' כו
  כסף וזהב ומרגליות ובנים וכל טוב העולם ויהיה רע

ידו אמר לו הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך נתן אותו בידו והרג את בניו ולא נשאר ב
הנו בידך ) שם(וגע אל עצמו ואל בשרו עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא ) שם(כלום אחר כך חזר ואמר 

  אך את נפשו שמר
הטוב לך כי תעשק הטוב זה העשק שתעשה לי אבי ) שם י(באותה שעה יצא איוב מדעתו ואמר כך 

 אמרת אך את ואמי עשו הגוף ואתה התחברת עמהם בשתפות ונתת בי נפש ונשמה הנפש היא שלך
  נפשו שמר והגוף שעשו לי אבי ואמי אמרת עשה בו כל מה שתרצה וכי הוא טוב זה העשק שתעשה לי

אשרי משכיל אל דל מה זה דל אדם שימות בלא בנים יצאה נשמתו ממנו ) תהלים מא(דבר אחר 
 לו בן יד ליד לא ינקה רע ואם נשאר) משלי יא(בשעת פטירתו מן העולם ראה מה אמר עליו הפסוק 

  'בעולם אם יחזיק בו אחד וילמדנו תורה יעשה שלום לי וביום רעה ימלטהו ה
ובא ראה אם אחד הלך לבין הרי אררט הוא ושנים עמו וראה גמות ובקעים של אש ועשן יוצא 

  מהגמות ושמע איש אחד שאומר וי וי אמר ודאי מקום אחד ממקומות הגיהנם כאן
ה של קוצים על כתפיו ושני ממנים מהגיהנם מכניסים אש נרדם וראה בחלומו איש אחד וגדיש ז

תחת הגדיש של הקוצים ונשרף והיה צועק והיו אומרים לו שני מלאכים קדושים שלוחים מהשופט 
של מעלה שדן אותו אתה עזבת את הקדוש ברוך הוא ואת מלאכיו שהיו שומרים אותך בעולם הזה 

ל ונחש הקוצים "הרשעים שהם מצדו של סמאובעולם הבא ואתה עשית הרצון של הקוצים שהם 
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 åâäðå íðäéâä ïî åîàå åéáà äãåô íéáøá ùã÷îå ììôúî ïáäùëå íðäéâì úåîùðä ïéøæåçù ïîæä àåäù

òà íàä ìò ùéã÷ øîåì"ã÷ øîàé àìù åðáì úåçîì åãéá åðéà ïééãò éç áàäù ô åîà ìò ùé) úøáñ

áä"ò é"â íà åà áà úîù íåéá úåðòúäì äåöî âäðîä ô 'âä éøëð ùéàå ïéçà 'â ïéìèåð ïéçà ' ïéùéã÷

 íåúé ùéã÷ íäéìò íéøîåàù åîàå åéáà åá úîù íåé íãàì òéâî íàù åâäðå ãçà ùéã÷ ìèåð øîàäå

åúù åâäð íéøçà íéìáà ùé íàå ììôúî äìôúä ìë ììôúäì òãåéù éîå íìåòì íä íìáàì äòáù ê

ì êåú ììë ùéã÷ åì ïéàå íéîãå÷ 'à ùéã÷ åì ùé 'ì øçàì ' ïéðåîå åìù íä íåéä åúåà ìù ïéùéã÷ä ìë

ìå äòáù 'òà äøåá÷ä íåéî"àë àåä éøëð íàå ãéî ìáàä òîù àìù ô ' åæ ùéã÷ ïéðòì øéòä éðáî

ä øçà íéëìåäâäðîà ìò àìà åæ ùéã÷ì íå÷î ïéàå àùá àì ìáà ãáìá íàå á íéáåø÷ øáá ïéà íàå" ä

 øàùù åâäðù úåîå÷î ùéå ìàøùé éúî ìë ãòá íàå áà åì ïéàù éî ùéã÷ åúåà øîåà åîàå åéáà ìò ìáà

å÷î ùéå íîàå íäéáà ìò íéìáà ïéàùë íäéáåø÷ ìò ùéã÷ íéøîåà íéáåø÷úåî ìò íéìáà ùé åìéôàù 

à ïéàù íäéðéá äøùô íéùåòù àìà íéáåø÷ øàù íéøîåà íîàå íäééáà åîë íéùéã÷ êë ìë íéøîå

 íéøîåà íéìáàäå øéòá òåá÷ âäðî àäéù ãáìáå âäðîä øçà äæ ìëá íéëìåäå íàå áà ìò íéìáàä

åéå úáùá åìéôà ùéã÷" è)á"ø íùá æ"ééáøå÷î é"ì ìáà ìàåéå úáùá ììôúäì åâäð "òà è" ïéàù ô

                                                                                                                                  
  ישרפו אותך

אמר לו אותו יהודי לאותו הרשע של הגיהנם מי אתה אמר יהודי רשע אני והממנים של הגיהנם 
לא מזכירים את שמי ושלש פעמים דנים אותי ביום ופעמים בלילה אמר לו את שם מקומך ידעת אמר 

  לו הגליל העליון והשארת בן בעולם
 השארתי ואני הייתי קצב ומהרעות הרבות שעשיתי בראשונה היו דנים אותי מפי אמר תינוק

  ומרגלי ומידי והמלאך שהוא ממנה על הקברות אומר
  

  עד כאן לא מסודר התרגום
  

לי בשעה שדנים אותי אוי למי שנשבע לקים את התורה ונשבע על שקר אוי לקרקפת שלא הניחה 
  העולם ואוי לרגלים שהיו הולכים בהבלי העולםתפלין מעולם ואוי לידים ששמשו בהבלי 

בשעה שהיו מלקים אותי מכות מרדות אמרתי כל מה שעשיתי ובאה נשמתי והמלאך שהיה ממנה 
על פי ) דברים יז(על נשמתי ונתנו כתב אחד מכל מה שעשיתי ונשמתי עשתה עדות עם המלאך ואמרו 

שכבת חיקך שמר פתחי פיך ומי הוא זו מ) מיכה ז(שנים עדים או שלשה עדים יומת המת ועל זה 
  הנשמה שהיא מעידה על אדם בשעת מיתתו

התעורר משנתו אותו איש הלך לגליל העליון ואמר לאיש אחד ראית תינוק שהוא בן של קצב שמת 
בזמן פלוני אמר לו התינוק הזה שאתה שואל עליו הוא הולך לבית המטבחים והוא רשע כמו אביו כך 

) משלי ב(ו ולמינקת שהיניקה אותו הלך לבית מדרש אחד שמע תינוק שהיה אומר וכך יהיה לו ולאבי
  'אם תבקשנה ככסף וגו

הלך לבית המטבחים וראה תינוק שהיה משחק עם הנערים בבית המטבחים אמר לו בני לך עמי 
והלך עמו והלביש אותו ונתן אותו לרב אחד שהיה מלמד אותו תורה עד שגדל התינוק וקרא ועשה 

ו שיאמר הפטרה בבית הכנסת ועשה אותו שיתפלל עד שקרא ושנה והתחכם יותר עד שקראו לו אות
  רבי

אותו האיש המת שהוא אבי הילד שהיו דנים אותו בא בחלום לחכם זה ואמר לו רבי כמו שנחמת 
אותי ינחם אותך הקדוש ברוך הוא בשעה שאמר בני ההפטרה בקהל הפקיעו אותי מן הדין בשעה 

 ואמר קדיש קרעו לי גזר הדין מכל וכל ובשעה שהתחכם נתנו לי חלק בגן עדן וזהו שעבר לתפלה
החלק שאומרים חלק לעולם הבא החלק שיש לכל צדיק וצדיק בפני עצמו והכניסו אותי עם הצדיקים 

  לישיבה שלהם
ובשעה שהתחכם יותר וקראו לו רבי עטרו אותי בכתר שהצדיקים מתעטרים בו ונתנו לי אכילה 

ה מאותו תענוג שנהנים מזיו השכינה וזהו שאומרים צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ושתי
ונהנים מזיו השכינה וכל איש שנהנה מזיו השכינה כאלו אכל ושתה ובשבילך רבי זכיתי לכל הכבוד 
הזה אשרי חלקך שבשביל זה יש לך חלק יותר עליון בעולם הזה ובעולם הבא ואשריו מי שיזכה 

   בעולםשישאיר בן
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ùéã÷î ìéòåî øúåéå ììôúé ììôúäì òãåéù éî ìåçä úåîéá ìáà øáãá øåñéà àìà ï÷úð àìù íåúé 

åëå ïåéöì àáå çöðîì ììôúé äìôúä ìë ììôúäì òãåé åðéàù éîå íéðè÷ì ' ùéã÷ íéøîåà ïéàù åâäðå

é ÷ø äìôúå"ë íéùãç àéãé òùø èôùî éë íéòùø íîàå íäéáà åùòé àìù " íéìáà åéä íàå ùãç á

çà åàáå ïàë"ì ìë úåìôúäå íéùéã÷ä íäì ùé íééðùä íéøçà íéìáà ë ' íåéòà äøåá÷ä íåéî" àìù ô

é åòîù"ùéã÷ åéìò íéøîåà åéðá íéáëåë éãáåò ãéá âøäðù øîåîã à :  

אמנם ,א" שהמת תופס ד,מרחק מהקבר'  כדי לומר קדיש לפחות ד- ק"ומרחיקין מעט מבה •
 .)ך"ש(ק "א לא צדוק הדין ולא קדיש בבה"אם נקבר בלילה א

 וגם הוא רמז לתחיית המתים שיחיו ,ו ואומרים זכור כי עפר אנחנ-ואחר כך תולשים עפר  •
  ).ך"ש (מעפרם

ד ויזרקו עפר " תולשים עשבים בצרור עפרם וזורקם על ראשו דרך צער ע-שביםתולשים ע •
 ).ך"ש (על ראשיהם השמימה

 ויאמר )ך"ז ש"ט (' בפסוק דכי מלאכיו יצוה לך וגופעמים'  יש לישב ז-רק שלש פעמים  •
 ).ך"ש (להבריח כחות הטומאה השיש בזה סוד הקבל' אתה גבור כו

 .104)ת"פ(האבלים אומרים כולם קדיש יחד   שכלא" י–אחין ' ג •

ואם , אם הם תוך כדי דיבור יענה עם הראשוןמקדים ' אומרים קדיש יחד וא  אם כמה–שם  •
 ).ת"פ(' וא' לאו יענה לכל א

 היכא דאיכא רווחא כגון בשבת דאיכא שלשה קדישים ואחד בן –לאבילותם ' שתוך ז •
ט קדיש "ט אז בן שלשים עדיף דהוא אומר שני קדישים והיארציי"שלשים ואחד יארציי

אחד אבל היכא דאיכא דוחק בקדישים ואינו מגיע לכל אחד קדיש אחד אז נדחה הבן 
ט אותו יום קדיש לא יוכל לומר "ט והטעם שאם לא יאמר היארציי"שלשים מפני היארציי

ן כן בבן שלשים שיוכל לומר למחר וחילוק נכון למחר כי עבר היום בטל הקרבן מה שאי
כ אם "הוא דכל שאפשר לתת קדיש לשניהם אז יש מעלה לבן שלשים על היארצייט משא

ט נדחה לגמרי זהו אינו מסתבר וכתב עוד דלענין שבעה אין חילוק בין גדול "יהיה היארציי
 .)ך"ש (ורח לאאבל א, ב חודש"וי' שיארצייט דוחה לא "וי )ז"ט (לקטן תושב לאורח

105)ך"ש(ב ובפריסת שמע מחלקים "דוחה בן י'  בן ל–' תוך ל •
 

 ).א"רע(' פעמים ביום א' ב  אין לילך על קבר-&  •

 ).א"רע(ח "אחר יב עד שאין מעמידין מצבה מנהג - & •

 ).א"רע(קשה לשכחה   המצבה שזהג"כתב שע  אין לקרא- & •

 )א"רע(מי אבילות י' נוהגים שלא לקחת שום דבר מבית אבלכל משך ז - & •

כ לוקחים " נוהגים שלא לקחת יעה כשקוברים מיד חבירו אלא זורקים לארץ ואח- & •
 ).א"רע(

  ).א"רע(בשעת רחיצת הידים מקפידים שלא לקחת הכלי מיד הרוחץ  -&  •
  

 æòù ïîéñ  
)à (âöø éîåçðú íäéìò íäéìò íéøîåà ïéàå äøåùá íäéìò íéãîåò ïéà úåçôùäå íéãáòä

îåà àìà íéìáàåøåîçå åøåù ìò íãàì íéøîåàù íùë êðåøñç àìîé íå÷îä åì íéø:  

                                            
משמע דיותר טוב שכולם יברכו ובאמת אדרבה לכתחילה יותר טוב שאחד [ג "ח סקי' ב סי"מ' עי 104

 ואפשר משום שאין הכל , אך לא נהגו עכשיו כן,יברך ויוציא את האחרים משום ברוב עם הדרת מלך
ש אבל יותר ל שאם י"ולכן נ, שיש מצוה יותר לשמוע ברכה של אחר, ]בקיאין להתכוון לצאת ולהוציא

ע אם "וצ. מאשר יגיד עם אחרים כל זמן שלא יפגעו, טוב שהוא ישמע קדיש של אחר ויענה אמן
 .בקדיש בעצם מתכוונים להוציא אחרים

ל שזהו ענין שיר של "ונ, ו שהוא אמירת פסוקים וברכו וקדיש אחרי התפילה"ב סח סק"מ' עי 105
 .ע"יום וצ
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)á (106íéìáà éîåçðú åì íéøîåà ïéàå åúåà ïéøáî ïéà äãåðî ìáà:  
)â (åéìáà íéîçðî úîù äãåðî:  

  
 çòù ïîéñ  

)à (ãöø åìùî ìåëàì øåñà ìáàäöøäðåùàø äãåòñá107 ïåùàø íåéá åìéôà øúåî äéðùá ìáà 
ùî åäåìéëàéù åéðëù ìò äåöîå éîéá åøáç úà ìéëàäì ãçà ìåëéå åìùî ìëàé àìù éãë íäì

äìéçúá åðúé àìù ãáìáå åìáà éîéá åðìéëàéå ïë íâ øåæçé àåäå åìáà:  
 .108)ז"ט( אבל אם השכינים לא מאכילים אותו מותר לאכול משלו –אסור לאכול  •

)á (åöø äòøéàù äàåùð äùàå ïéøáî íéùð ìáà äúåøáäì íéùðàì ïéà ìáà äòøéàù äùà
 ìëåà íà øéëù åà øôåñ åì ùéù éî ïëå äìòá ìùî äðåùàø äãåòñ ìåëàì äìåëé äðéà ìáà
 åà íåúé åà éðò ïæù éî ìáà úéáä ìòá ìùî äðåùàø äãåòñ ìëàé àì ìáà åòøéàå åøëùá

 åúáå åðáìàìáúéáä ìòá ìùî äðåùàø äãåòñ ìåëàì íéìåëé ìáà íòøéàå éàðú 109:  
 ).ך"ש(ונותיה כמשלה דמי  כיון שהוא חייב במז-ואשה נשואה •

)â (æöøäðåùàø äãåòñ åìéôà åìùî ìåëàì øúåî ïåùàøä íåéá ìåëàì àìù ìáàä äöø íà :
 äâääàøáä êéøö ïéàå åìùî äìéìá ìåëàì øúåî äìéìä ãò êùîðù ïåùàø íåéá åäåøáä àì íà ïëå:  
 ).ך"ש( ביום השני או בלילה שאחר יום ראושן משלו אפילו סעודה ראשונה –מותר לאכול  •

)ã (íéîëçä úúéî íåéá úåðòúäì íéâäåð åéä:  
)ä (çöøäéá íãå÷ äëùçì êåîñ úáù áøòá øá÷ðù éî" ùèöø æà åúåà ïéøáîù øîåàù éî ùéå

ïéâäåð ïëå úáùä ãåáë éðôî æà åúåøáäì àìù áåè äáåç åðéàù ïåéëã äàøð éìå:  
)å (ùàà ïè÷ä ìò ïéøáî ïéà"äéì íé÷ åà íéîéìù íåé íéùìù ïá àåä ëåéùãç åì åìëù äéá :  
)æ (àù ïéàéáî ïéàå úåðåúé÷å úåéçåìöå úåñåë úåøò÷ ïéçéãîå ìáàä úéáá ïéãáëîå ïéöéáøî

 íäéìò íéëøáî ïéàå íù úîäù úéáá íúåà íéàéáî ìáà øîâåî àìå íéîùá àì íùáù ïéàå
íéîîåãå íéáùåé àìà ìáàä úéáá äãâàå äòåîù íéøîåà:  

 ).ז"ט( להעביר הסרחון –בבית שהמת שם  •

)ç (âù äìéëà úåøùì éãë äãåòñä êåúá èòî ïéé úåúùìå øùá ìåëàì øúåî úîä øá÷ðù ïåéë
úååøì àì ìáà åéòîáù:  

)è (ãù åà íéöáá äìéçú ïéøáîå íéùåò íéîòèî éðéîå ïééå øùáá úåøáäì åâäðù íå÷î
çàå úåìéáàì øëæ íéùãò ìù ìéùáúá"íëøö ìë íéìëåà ë:  

 ).ך"ש ( שאין לו פה שאין להם פה כמו אבל–בביצים  •

 ).א"רע( שלא יקלוף האבל הביצים עצמו שלא יראה כרעבתן –שם  •

)é (äùúåîå÷î éðùì å÷ìçúéù íãà éðá êë ìë ìáàä íò ìåëàì ïéà110:  
)àé (åù åúåøáäì êéøö úáùá äòåîù òîù íà ïëå ìâøä øçà äòáù úåðîì êéøöù àëéä

 úåìáà éîéáù äðåùàø äàøáä)éå"ùàø íåé äçãðù ïåéëù à åìéôàå íéâäåð ïëå åúåà ïéøáî ïéà ïå

                                            
 .תורת אדם עמוד קנו 106
דואג ונאנח על מתו ואינו חושש לאכול כי רצונו למות הוא גם כן על כן צווהו הטעם כי האבל  107

 ).ירוחם' י בשם ר"ב (לאכול משל אחרים
שעיקר הוא הלחם אבל תבשילין יכול לאכול משלו וכן המנהג שמביאין : ש אות ב"ערה' עי 108

 .להאבל לחם וביצים בלבד
 .יכולים לאכול מבניהם, וכן להיפך 109
 .כנסים לסלון אוכלים והשאר הולכים הביתהאלא כמה שנ 110
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æ ïéðîì åì äìåòã àëéä ' íéîé éðù ïéùåòù úåîå÷îá ïåâëéðùùäìåò (:  
)áé (æùä÷åçø äòåîù ìò ïéøáî ïéà:  
)âé (çù ñéøô)àéöåîä êøáì íçì òöåá ùåøéô(äéçøåàë ñéøô úáùáå ïåäáã ìåãâ íçðî :  

  
 èòù ïîéñ  

)à (îåà ìáàä úéáá ïåæîä úëøá ïéëøáîùëàá åæ çñåðë úéòéáø äëøá ø" êìî åðéäìà é
 ìà áéèîäå áåèä éçä êìîä á÷òé ùåã÷ åðùåã÷ åðìàåâ åðàøåá åðëìî åðéáà ìàä íìåòä

åëå ÷ãöá èôåù úîà ïééã úîà' : äâä ìë éë åðåöøë åá úåùòì åîìåòá èéìù èôùîá úåùôð ç÷åì

ì úåãåäì íéáééç åðçðà ìëáå åéãáòå åîò åðçðàå èôùîá åéëøã øåãâé àåä ìàøùé úåöøô øãåâ åëøáìå å

íåìùìå íééçì äæ ìáà ìòîå åðéìòî úàæä äöøôä:  
כיון שנעשה שר לגדולים יש לו דין גדול באותה סעודה שמסב ( אבל מסב בראש –ז "בהמ •

 ).ת"פ(אבל זה דווקא בשבעה ימי אבלו , וגדול מברך) בה

הוא מטיב הוא ייטיב לנו הוא לכל שבכל יום ויום הוא הטיב "ל גם " צ–הטוב והמטיב  •
 ולרוח הצלה והצלחה ברכה רחמיםגמלנו הוא גומלנו הוא יגמלנו לעד לחן ולחסד ול

שלא " לה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב ומכל טוב לעולםוישועה נחמה פרנסה וכלכ
 ).ך"ש (משנים מתיקון חכמים

 ).ך"ש" (לעולם אל יחסרנו"ל גם " וצ–ולשלום  •

)á (á íéôéñåî ùéä íçð úéùéìù äëøá ' íéìáàúîä íéìáàä úàå íéìùåøé éìáà úà åðéäìà
åâå åðîçðú åîà øùà ùéàë øåîàë íðåâéî íçîùå íìáàî íîçð äæä ìáàá 'àá" ïåéö íçðî é

íéìùåøé ïéðáá:  

 ).ך"ש ( כן אנכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו– 'תנחמנו וגו •
)â (åðìëàù íéìáà íçðî êøáð ïîéæ úëøáá íéøîåà ùéåìùî :  
)ã (âá åà ãéçéá êøéá íà úáùá ' åìëà íàå àåä àòðéöã ìåçá êøáîù êøãë êøáî íéìáà

àåä äòðéö åàì íéøçà àëéàã ïåéëã òøåàîä ïéòî ïéøéëæî ïéà åëøáå åîò íéøçà:  

 ).ך"ש( ואין אבילות דבפרהסיא נוהג בשבת –לאו צינא הוא  •
)ä (èùâì ïéá ïåîéæìå äìôúì óøèöî ìáà 'äøùòì ïéá:  

א דהיינו דווקא לעשרה "וי, )ך"ש ( אבל בסעודת הברה האבל אינו מצטרף לזימון- מצטרף   •
 .)ת"ופ, דגול מרבבה(אבל לזימון מצטרפים 

  
 ôù ïîéñ  

)à (éù äèîä ùéîùúå ìãðñä úìéòðå äëéñå äöéçøá äëàìîá íäá øåñà ìáàäù íéøáã åìà
àéùá áééçå äñéáëáå íåìù úìàùá øåñàå äøåúá úåø÷ì øåñàå úééôëáå ùàøä úôéèò

ùàøä íåéá ïéìéôú çéðäì øåñàå äòáù ìë äèîäå éåçéàå äçîùå úøåôñúáå õåäéâá øåñàå ï
ì ìë òø÷ ' íåéáéù)ìëåà éøáã äìéìá ïéá íåéá ïéá ïéâäåð úåìá(:  

)á (âéùâ ìë ãöéë äëàìî 'éôà äëàìîá øåñà íéðåùàøä íéîé ' ä÷ãöä ïî ñðøôúîä éðò
éàå éðò àåä íà êìéàå ïàëî êåúá êìôá äååè äùàå åúéá êåúá äòðéöá äùåò ìëàé äî åì ï

êëì åäåëéøöäù åéðéëùì äøàî àáú íéîëç åøîà ìáà äúéá :ãéù) ìåçá áåúëì øúåîù êøãë

øçà ïéðòá àì ìáà åìáà éîéá áåúëì øúåî êë ãòåîä(:  
)â (åèù äðéãîî êìéìå äøåçñá ïúéìå àùéì øåñà àåä êë äëàìî úééùòá øåñà àåäù íùë
ìäøåçñá äðéãî:  
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)ã (æèùéôà ' åéúåðáå åéðáå åéúåçôùå åéãáò ïéá àåä ïéá úåùòì ìáàä øåñà ãáàä øáã
åìù íäéãé äùòîù:  

 .)ך"ש( אם הם סמוכים על שלחנו –ובניו ובנותיו  •
)ä (æéùàò åúëàìî úåùòì øåñ" íéøçà é)éôà 'íéáëåë ãáåò( øáãù ãáàä øáã àåä ïë íà àìà 

ò úåùòì ìáàì øúåî ãáàä"é åìéôàå øúåî àçøéè íåùî ãòåîá øåñàä øáã åìéôà íéøçà 
ïîåà äùòî àåä : äâäéå"ò úåùòì ìëåé àì íàã à" àåäå íéøçà éøáã ìáàä úåùòì øúåî ãáàä 

åîöòá,â êåú åìéôàå ì÷äì ùé íéðåùàøä íéîé äùìù øçàìå  'äáåøî ãñôä àåäå:  

וכתב עוד דדבר .  דבר האבד אפשר להתיר להשכיר סוסיו בכדי להאכילם שזה- דבר האבד •
 .)ת"פ (אחר מותר האבל לעשותמישהו האבד ל

 ).ך"ש ( ושיש בו טרחהומןא אפילו מעשה -מותר לעשות  •

 ).ך"ש (111 מיהו יעשה בצינעה-לעשות  •
)å (çéù ìáà íéøçà éãé ìò úøëîð ïø÷äî ãéñôé øåëîé àì íàù ãáàä øáãá åìù àéèî÷øô

úò äðøëîé íàù àìà ïø÷äî ãéñôé àì íàçà äðøëîé íàùî øúåé äá çéåøé ä" øåñà ë
îå" ø÷åéá íéç÷åì åà ìåæá íéøëåîå úàöì íéù÷áî íäù åà åàá úåðéôñ åà úåøééù íà î

å øåëîì øúåîúåð÷ìò "éôà íéøçà é 'øëúùäì äøåçñ úåùòì àìà åùéîùú êøåöì àìù:  

י אחר " ע אם יש דבר האבד להקונה אם לא יקנה מותר למכור לוהוא הדין – בדבר האבד •
 ).ת"פ (י עצמו"ואפשר אפילו ע

 דזה לא מהני אלא במשא ומתן א"וי). ך"ש( מטעם שאינו מצוי –אם שיירות או ספינות  •
' אבל אם נזדמן לו איזה מלאכה אפילו אפשר להשתכר הרבה אסור אך אם אירע זה בליל ז

   ).ת"פ( 112אפשר להתיר שיש אומרים מקצת לילה ככולו
)æ (èéùéãáåòì úååìäìò íäì úååìäì øúåî åðîî úååìì íéìéâøù íúåàì úéáøá íéáëåë " é

ãáàä øáã éåäã íåùî íéøçà:  

 שאם לא ילוה להם ילכו לאחרים וילוו להם וירגילום לבא אצלם  -ם ברבית "להלוות לעכו •
  ).ך"ש (ואיכא פסידא

)ç (ëùéøåãùì éøù åäì çëùî àì éëä øúáå åäì çëùî àðãéàäå éùðéàá éæåæ ÷éñî éàåäééìò :  

  ).ך"ש ( דבר האבדוה ליה כלומר לשלוח אחרים שיתבעו המעות מהם דה- לשדורי עלייהו •
)è (àëùæ ìë òáåú åðéà íãà ìò ïéã åì ùé íà ' úðéãîì êìéì ù÷éáù ïåâë ãáàä øáã àåä íàå

åîò ïãå äùøåî äùåò íéìåç åéãòù åà íéä:  

  ).ך"ש( שמא ימותו –שעדיו חולים  •
)é (áëùøéúäù íéøáãä ìëî ãòåîá åë éãé ìò åìéôà ìáàá íéøåñà íìåë ãòåîä êøåö íåù

íéøçà:  
)àé (âëù ïëøãë ïéãáåò åìà éøä úåðìá÷á åà úåøéëçá åà úåñéøàá íéøçà ãéá åäãùù ìáà

åéäù åîë äãùá åøàùðå íãå÷ íúåøéëç ïîæ íìùð åìéôàå äãùä ìòá ìù ìáàä éîéá:  
ות שנותן לו סכום מפירות השדה בין  אריסות היינו לשליש ולרביע חכיר-  'באריסות כו •

  ).ך"ש (עושה מעט או הרבה וקבלנות שנותן לו מעות סכום ידוע
)áé (øúåî íéøçà éãé ìò ìáà åîöòá àåä øåáòé àì íéøçà ìù äãùá ñéøà àåä ìáàä íà:  

                                            
111

 .'כדלקמן סעיף י 
כ "ל א"אינו דומה לפרקמטיא שיש צדדי קולות הרבה בפוסקים עכ: ה אינו"ל תקלט ד"ביה' עי 112

עדיין לא מצינו תקנה שפעמים עושה מלאכה גמורה בחנות כגון שמוכר איזה סחורה בחנות כגון 
 .לפי מדתו הצריך להקונהחתיכת פשתן או שאר בגד ומחתך ממנו 
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)âé (äùòé àì úøçà øéòá åìéôà ìáàä äãù øáåòù íåé øéëù ùé íà:  
)ãé (äðéôñ åà øåîç ìáàì ùé íà ìù åìáà éîéá äùòé àì äæ éøä øçà ãéá øëùåî åà øëçåî 

 íà ìáà ïîæä äìë àì ïééãòå úåìáàä ìéçúäù íãå÷ åøëùù àì íà äðéôñäå øåîçä ìòá
øïñà ïîæä äìë:  

)åè (ïéøñåà ùéå íéøéúî ùé òéáøìå ùéìùì äöçîì íéøçà ãéá äðéôñäå øåîçä äéä íà:  
)æè (äëàìî äùòé àì øçàì øëùåî ìáàä íà åìáà éîéá )ò ìáà"éøù íéøçà é) ( åäæ

àøäî"ù:(  
)æé ( àìù ïéá úåðìá÷á ïéá âåøàì ïåâë ùåìú øáãá åìéôà åãéá íéøçà úëàìî äúéä

äùòé àì úåðìá÷á : íéøçà éãé ìò äùòé ãáàä øáã àåä íàå äâä)ã"ò ( äëàìî ìá÷ì øúåî
çà úåùòì åìáà éîéá"åò àåäù êøãë ãåãîé àìå ìå÷ùé àìù ãáìáå ë íéîòô øàùá äù

)åëìä éëãøîúìáà :(  
)çé ( åùòé íéøçà úéáá åùòé àì åúéáá ùåìú øáãá úåðìá÷á íéøçà ãéá åúëàìî äúéä
) ìáà äùòðù íãå÷ äëàìîä åìá÷ù ãáìáå)î óåñ éëãøî"øå ÷ 'íçåøé:(  
)èé ( íåçúì õåç àåä åìéôà åùòé àì ãòåîä ìåçá åà ìåçá úåðìá÷á íéøçà ãéá ïéðá åì äéä

øéòäåéå úáùá åúåðáì íéøúåî íéáëåë éãáåò íéðìá÷ä åìà íàå " íà ìáàä éîéá åìçù è
úéá åúåà ìù íåçú êåúá ìàøùé äáù úøçà øéò ïéàå øéòä íåçúì õåç àåä:  

)ë (é åäãù òåøæìå ùåøçì íéøçà åìá÷ íà" ìòá ìù åìáà éîéá òåøæìå ùåøçì ïéøúåîù à
øñåàù éî ùéå äãùä:  

)àë (ååðç íéôúåù éðù ìáàä óúåùä äùòé àìù íúåðç íéìòåð íäî øçàì ìáà òøéàù íéð
éôàù åîù ìò àø÷ð úåôúåùäå áåùç íãà 'åúéá êåúá:  

)áë ( äùàì øúåî ïëå ìáàì äëàìî íåùî íäá ïéà úåèîä úòöäå úåñåë úçãä úéáä ãåáë
 äìáà éîéá ìùáìå úåôàì)øåñà äì êéøö åðéàù äî ìáà äì êéøöä ìë ( úúøùîä äùà ïëå

 ïéá úéáä éëøö øàù úåùòìå ìùáìå úåôàì úøúåî ìáà äòøéàå ãçà úéáä ìòá úéáá
 úúøùî àéäùíðçáøëùá ïéá :  

)âë ( íåù úåùòì àìù èòîì ìåëé íà äáåø÷ äòåîù òîùå äøåçñì íå÷îì íå÷îî êìåää
 êøãä êøåöì äð÷é àöîé àì øéòä äúàá äð÷é àì íàù åàì íàå áèåî øéòä äúåàá ÷ñò

 ùéù íéøáã øáã ïåâë åì úøúåîä äøåçñ ÷ñòá èòîì äöø íéúîä ìë ìò ùôð ééç íäá
à äöø èòîé ãáàäåðéèòîé åîàå åéáà ìò èòîî :  

)äë (ì ãò øåñà íéúîä ìë ìò ' äçîùì äîåãå ìåãâ íåñøô àëéàã ÷åçøîì äøåçñá êìéì íåé
àéå åéøéáç åá åøòâéù ãò åîàå åéáàá êøãá äáøä íéçîùå äìåãâ àøééùì êìåäù êì åøî

åðîò:  
  
  

 àôù ïîéñ  
)à ( ïðåöá øåñà ïéîçá åéìâøå åéãé åéðô ìáà ïðåöá åìéôà åôåâ ìë õåçøì øåñà ãöéë äöéçø

ùùåç åðéàå åëøãë õçåø äàåöå èéèî êìëåìî äéä íàå øúåî : øåñà åðéà àðéãî äæ ìëå äâä
çà ìáà äòáù ÷ø"ì ìë äöéçø ìë øåñàì àðãéàä åâäðù àìà äöéçøá øúåî ë' íåé )øäî" í

éîâäáå úåçîù úåëìä"ô é"ìäî æ 'é"ôå è" øåñà ùàøä óåçì é)ù ïîéñ ïî÷ì"àáå ö"æ ( ïéàå
 ïé÷éúå éô ìò ãñééúðå àåä íåã÷ âäðî éë âäðîä úåðùì)à"áùø íùá æ"à:(  
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)á (éôà êåñì øåñà ãöéë äëéñ ' àîäåæä øéáòäì àåä íà ìáà âåðòúì ïéåëî íà àåäù ìë
àå øúåî"åùî øîåì öåùàøá ïéèèç åì ùéù ïåâë äàåôø í:  

)â ( åùàø óåçì øúåî äéùéøá àéáåáøò äéì úéàã ïàî ïëå øúåî õåçøì äëéøöù äìáà úãìåé
 ñéðèñàî òøâ àìã ïéîçá)éô 'ïðåöîå óåâä ø÷ ( øîåàù éî ìë àìå åôåâ ìë õåçøì øúåîù

åé÷ðá âäðúîå ñéðèñà àåäù òåãé àåäù à÷åã àìà åì ïéøéúî éðà ñéðèñà õçøé àì íàå ú
ùåçéî éãéì àáéå äáøä øòèöé:  

)ã (ïðåöá:  
)ä ( úìáåè äðéà äìáà éîéá äúìéáè ïîæ äðîãæðù äãð)ø íùá øåè"òå ú"éøäîå ô" ùøåù ÷
ì"ä :(æ øçà ãéî ìáà íéðáì ùåáìì úöçåø äðéàù ïëù ìëå äâä 'òà" äöéçøá øåñéà åâäðù ô

ì ìë 'î" úö÷ äöéçøä äðùúù ÷ø úøúåî àéä î)à"ìáà úåëìä óåñá æ ( ùåáìú ïáì ÷åìçå
 ÷ôñ éãéì àáú àìù òéöú ïáì ïéãñå)éøäî úáåùú"è ïîéñ ì"å:(  

)å ( äðéà ùéà úùàå äöéçøë íéøåñà åìà ìëù äìáà éîéá ñ÷øôú àìå ìåçëú àì äùà
æ øçà ìáà äòáù êåú àìà äøåñà ' äòøéàù äìë äìòá ìò äðâúú àìù éãë ìëá úøúåî

ì íåé íéùìù êåú ìáàéôà èù÷úäì úøúåî äúôåç 'æ êåú ' ïåéë ìáà äòøéàù úøâåá
 äìáà äøòð äôåâ ìë ïéîç úöéçøá äøåñà ìáà ñå÷øéôå ìåçéëá úøúåî àùðéì úãîåòù

ñå÷øéôå ìåçéëá åìéôà äøåñà:  
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 .א"ק כד ע"מו א
 .א"ק כא ע"מו ב
 מ"ן ומרדכי פא"ף ורמב"ד ורי"י לדעת ראב"ש והגהות מיימוני וב"ץ גיאות והרא"טור בשם רי ג
 .צז'  סיק"י בשם סמ"ב ד
 .ב"ק כו ע"מו ה
 טור ו
 ו ובחידושי אגודה ובכל בו"ק ובמהרי"אלו מנהגים תמצא בסמ ז
 .ב"ק כו ע"מו ח
 .לה' ג סי,ק פ,ש מו"רא ט
  .ב"שבת קה ע י

 . תתפהק"ומרדכי מ יא
 ז"מ וא"י פרק א"הגהת אשיר יב
 ה"י סימן שמ"י ומביאו ב"א בשם ר"מרדכי ה יג
 ח" רםשם בש יד
 .ז"א טו
 .ן תורת אדם נב"רמב טז
 ה"א בשם ראבי" והגהות מיימוני פי,א"שבת לח ען "ר יז
 .ג אות נט"ק פ"ש מו"רא יח
 י"כך משמע בטור וב( יט
 .מ"י בשם הר"ש והגמי"הרא כ

 .ט"ה ה"ת פ"ם ת"רמב כא
 ן"י ותוספות והר"ש ובית יוסף בשם רש"טור בשם הרא כב
 אלו שני הסברות בטור כג
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 מ"יי בשם הר"א בשם השאלתות והגמ"מרדכי ה כד
 .ב"ק כב ע"מו כה
 .ש שם אות מג"רא כו
 .ערוך כז
 .י"רש כח
 הערוך' ק לפי"סמכל בו בשם רבותיו הפוסקים ו כט
 ג בשם רבותינו הצרפתים"סמ ל

 .ב"ק כב ע"מו לא
 .ב"ק כב ע"מו לב
 מרדכי לג
 'ו' ו סי"מהרי לד
 .ג-ב"ח ה"ם הלכות אבילות פ"רמב, ב"ק כב ע"מו לה
 .ץ גיאת"י וגם מהרי"ת רשם תופס גם שיט"י שהרמב"כן הוא בב, י שם"רש לו
 .מג' ש סי"ץ גיאת ורא" ומהרילז
 .ב"ק כב ע"מו לח
 .א"שם כד ע לט
 ד"רבינו ירוחם בשם הראב מ

 .ב"ק כב ע"מו מא
 .ה"בשם ראבי' הגהמות מיימוני פרק י מב
 'ו' ו סי"מהרי מג
 .ב"ק יג ע"ף מו"רי מד
 .ב"ח הלכות אבילות ה"ם פ"רמב מה
 .ב"ק כב ע"מו מו
 י"כל בו בשם ר מז
 .ב"ק כ ע"מו מח
 .ג הובא בתורת אדם עמוד סה"בה מט

 .ג"י' ו סי"מהרי נ
 .ב"ק כו ע"מו נא
 .שם נב
 .ן"ד דלא כרמב"כראב נג
 .ב"ק כו ע"מו נד
 .ב"ק כו ע"מו נה
 .ן תורת אדם עמדו סב"רמב נו
 טור נז
 .ב"נדרים פו ע נח
 .שם נט
 .תורת אדם עמוד סד ס

 ב"ק כו ע"מו סא
 .ב"שבת קה ע סב
 .ג"ר הירושלמי שבת פרק האו סג
  .א"שבת קלו ע סד
 .א"ק כה ע"מו סה
 ח"רפ' ה סי"ת סו
 .תורת אדם עמוד סו סז
 .ב"ק כו ע"מו סח
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 .שם סט

 .א"ק כו ע"מו ע
 .ה שמועות"ב ד"י טו ע"נ עא
 .י"ב ה"ז פ"ם ע"ורמב, א"סנהדרין ס ע עב
 .א"ק כו ע"מו עג
 .סד' ראש שם סי עד
 .א"ק כו ע"מו עה
 .ב"ב יז ע"ק כג ע"מו עו
 .נה' ג סי"ק ח"ראש מו עז
 .ש' ג סי"א ח"ת רשב"שו עח
 .ש"ינוה שם דלא כרא' ה ואינו וכן ר"ברכות ד' תוס עט

 .567אורחות חיים אבל  פ
 .'א' ש כלל כז סי"ת הרא"שו פא
 .א' ג סי"ש ברכות פ"רא פב
 .ירושלמי ברכות ג א פג
 .נה' ג סי"ק פ"ש מו"רא פד
 .תורת אדם עמוד עג פה
 .הגהמות מיימונית פרק ד אות ג פו
  .א"ת יח עברכו פז
  .ב,כתובות ג ע פח
 .ותורת אדם עמוד עה, ב"ק כז ע"מו פט
 .ן תורת אדם שם"ז ורמב"אבל רבתי ה צ

 .תוספות אלפס פרק אלו מגלחיןצא
 .ב"שבת קה ע צב
 .ה"ג ה"ק פ"ירושלמי מו, ב"ברכות ו ע צג
 .ם אבל יב ה"ורמב, ן תורת אדם פג"רמב צד
 .צא' ג סי"ק פ"ש מו"רא צה
 .ב"ק כד ע"מו צו
 .ק"ש סוף מו"רא צז
 .ד"ג מ"אבל רבתי פ צח
 .ה"ג מ"אבל רבתי פ צט
 .ח"ז ומ"ג מ"אבל רבתי פ ק

 .ב"סנהדרין מו ע קא
 .שם קב
 .יז' י וייל סי"מהר קג
 .א"ברכות יט ע קד
 .ה"ב בשם רמ"ק ו ע"י ב"נ קה
 .ב"ק כב ע"מו קו
 ב"מגילה כח ע קז
 .םן בתורת אד"א דלא כרמב"א ה"ם אבילות פי"רמב, א"ב ה"אבל רבתי פ קח
 .ת קיד"ל שו"י ויי"מהר קט
 .ג"ב ה"אבל רבתי פ קי

 .תורת אדם פד קיא
 .תורת אדם קנו קיב
 .אבלת רבתי ב יג קיג
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 א"ז יא ע"ע קיד
 .ט"ח ה"שת תוספת פ קטו
 .א"כתובות מח ע קטז
 .ב' ו סי"ש סנהדירן פ"רא קיז
 .ב"ז כט ע"ע קיח
 .ב"סנהדרין מח ע קיט
 .ב"ערכין ז ע קכ

 .א"סנהדרין קיב ע קכא
 .א"סנהדרין מח ע קכב
 .פא' ג סי"ק פ"מו קכג
 .ד"ט מ"כלאים פ קכד
 .ן תורת אדם צח"רמב קכה
 .ק תתסג"מרדכי מו קכו
 .ב"ק כז ע"מו קכז
 .א"שבת קיד ע' ועי, א צה"ן תו"רמב קכח
 .אבל רבתי יב קכט
 .א"ד ה"ם אבל פ"רמב קל

 .ת בנימין זאב רד"שו קלא
 .א"ק כז ע"מו קלב
 .א"שם כה ע קלג
 .א"שם כד ע קלד
 .תורת האדם פז קלה
 .ב"אבל רבתי פי קלו
 .א"אבל רבתי פי קלז
 .א"ק כז ע"מו קלח
 .אבל רבתי יא קלט
 .א"סנהדרין מח ע קמ

 .א"סנהדרין מו ע קמא
 .אבל רבתי ריש פרק יא קמב
 .א"סנהדרין מז ע קמג
 .ב"ברכות יז ע קמד
 .א"ג ה"ירושלמי ברכות פ קמה
 .א"סנהדרין כ ע קמו
 .א"ב קצו ע"זהר ח קמז
 .א"כתובות יז ע קמח
 .א"כתובות יז ע קמט

 .א שם"ריטב קנ
 . שםש"רא קנא
 .ן תורת אדם קד"רמב קנב
 .סא' ג סי"ק פ"ראש מו קנג
 .ש שם,רא קנד
 .א"ברכות יח ע קנה
 .ג"ג ה"ביכורים פ קנו
 .א"ק כה ע"מו קנז
 .ב"סנהדרין מו ע קנח
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  .ירושלמי כלאים ט ג קנט
 .אבל רבתי פרק יג קס

 .שם קסא
 .א"סנהדרין מז ע קסב

 ).ב(ס תכב "ז אבות סו"או' עי קסג
 .א"ירוחם נתיב כח סוף ח' ר קסד
 .ד"ב ה" פק"מו קסה
 .לט' ג סי"ק פ,אשרי מו קסו
 .אור זרוע תיט קסז
 .ב,א רכט ע"ח ח"ירוחם נכ' ר קסח
 .א שסט"א ח"ת הרשב"ושו, אור זרוע תיט קסט

 .תורת אדם קכ קע
 .&"ג מ"אבל רבתי פי קעא
 .ב"סנהדרין מז ע קעב
 .ישעיה בטור' ר קעג
 .א שצב"ת הרשב"ש ושו"רא קעד
 .ב"סנהדרין מז ע קעה
 .א"ק פא ע"ב קעו
 .ב"שם פא ע קעז
 .קלא' תורת אדם עמ קעח
 .א"ד הכ"הגהות מיימוני תאבל פי קעט

 .ל סוף סימן סה"מהרי קפ
 .הגהות מיימנוית שם קפא
 .ב"סנהדרין מז ע קפב
 .ט"ק תתקי"מרדכי מו קפג
 .א"ב מח ע"סנהדרין מז ע קפד
 .ב"ברכות יד ע קפה
 .ן תורת אדם קיט"רמב קפו
 .א"ב כה ע"ב קפז
 .ב,ב ובכורות נב ע"ב ק ע"ב קפח
 .ידאבל רבתי פרק  קפט
 .שם קצ

 .ן תורת אדם שם"רמב קצא
 .א"גיטין סא ע קצב
 .א"ברכות יח ע קצג
 .ה' ג סי"ש פ"רא קצד
 יונה ' ר קצה
 .ש' ג סי"א ח"ת הרשב"שו קצו
 .א"מגילה כט ע קצז
 .ג"כל בו סי קיד דף פח ע קצח
 .ג"ג הלכות אבלות דף רמח ע"סמ קצט

 .אבל רבתי ריש פרק יד ר
 .ר"ה ת"ב ד"ן מגילה ט ע"ר רא
 .ג"ות דף רמח עג הלכות אבל"סמ רב
 .ל"ק תתק"מרדכי מו רג
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 .'י וייל דינין והלכו סימן נ"ומהר, תרומת הדשן רפד רד
רה

 .א"ג ה,ם אבל פ,רמב 
רו

 .א"עב ונד ע"נזיר מט 
רז

 .ש סוף הלכות טומאת כהנים"ף ורא"וכן ברי, א"חולין כא ע 
רח

 .ף שם"ש ורי"רא 
רט

 .עה' ג סי"ק פ,י מו"ואשר, כב' ג הלכות טומאה סי"בה 
רי

 .ש שם"רא 
ריא

 .ט-ח' ש טומאה סי"י רא'וע, י"ז פ"מ ג"אהלות פ 
ריב

 .ה היא" תדT"ב כ ע"ב 
ריג

 .ב"ב תקי"מרדכי ב 
ריד

 .ש שם"רא' אהלות י 
רטו

 .אהלת ח ו 
רטז

 .כד' ב סי"תרמות הדשן ח 
ריז

 .א"י מאיור"כל בו בשם הר 
ריח

 ?ט' ראש הלכות טומא הסי 
ריט

 .א"סוטה מד ע 
רכ

 .ה"ק תתס"מרדכי מו 
רכא

 .א"ז יג ע"ע 
רכב

 .ב"ות יט עברכ 
רכג

 .ם אבל ג יד"רמב 
רכד

 .ל סט"מהרי 
רכה

 .'א' סי' ש כלל ל"ת הרא"שו, ה מהו"א ד"מ קיד ע"ב' תוס 
רכו

 .ג"ג ה"ם אבל פ"רמב 
רכז

 .א קצד ורמב"א ח"ת הרשב"שו 
רכח

 .א"יבמות קיד ע 
רכט

 .ב"י"ג ה"ם אבל פ"רמב 
רל

 .ספרא ריש אמור 
רלא

 .א"זבחים קי ע 
רלב

 .ד'ש הלכות טומא הסי "רא 
רלג

 .ב"יבמות צ ע 
רלד

 .תרומת הדשן רפג 
רלה

 )ה בשפחתו" סוף דא" עט( פרק קמא דפסחים ' תוס
רלו

 .א שצב"א ח"ת הרשב"שו 
רלז

 .ב"נזיר מב ע 
רלח

 .'ח' ש הלכות טומאה סי"רא 
רלט

 .ח"ב ה"ם אבילות פ"רמב 
רמ

 .ש אבילות פרק ו,רא 
רמא

 .א"ב ומד ע" נזיר מג ע
רמב

 .ן תורת אדם עמוד קמא"רמב 
רמג

 .ב"ברכות יט ע 
רמד

 .א עמוד קלב"ן תו"ורמב, באבל רבתי ב י 
רמה

 .א"ג ה"ירושלמי כה 
רמו

 .ב"יבמות פט ע 
רמז

 .'ה בגמ"ב ד"י יבמות כח ע"נ 
רמח

 שעח' ג סי"א ח" תשובות הרשב
רמט

 .ב"ק כ ע"מו 
רנ

 .לה' ג סי"ק פ"ש מו"ן עמוד קמא ורא"רמב 
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רנא
 .ם אבלות ב ג"רמב 
רנב

 .ב"ק כ ע"מו 
רנג

 .לה' ג סי"ק פ"ש מו"רא 
רנד

 .ת בב או"הגהות מיימונית אבל פ 
רנה

 .תרומת הדשן רצא 
רנו

 .'ש כלל כ"ת הרא"שו 
רנז

 .ה"ב ה"ם אבל פ"רמב 
רנח

 .ב"שבת קלה ע 
רנט

 .א"בכורות מט ע 
רס

 .א עמוד קמד"תו 
רסא

 .ה לא נצרכה"י שם ד"ורש, א"שבת קלו ע 
רסב

 .ה הא"ב ד"יבמות לו ע' תוס 
רסג

 .צד' ק סי,הגהות אשרי מו 
רסד

 .א קמד"ן תור"רמב 
רסה

 .ב"ק כה ע"מו 
רסו

 .א שם"ן תו"רמב 
רסז

 .א"קיד דף פח ע' כל בו סי 
רסח

 .מ"ד 
רסט

 .נ' ל תשובות סי"מהר 
רע

 .א"ק כז ע"מו 
רעא

 .לט' ג סוף סי"ק פ"ראש מו 
רעב

 .ש כלל כז אות ח"ת הרא"שו 
רעג

 .ה"א ה"ם אבלות פ"א ורמב"ק כב ע"מו 
רעד

 .מ' ג סי"ק פ"ש מ"רא 
רעה

 .נו' ש שם סי"רא 
רעו

 .ש שם נו"רא 
רעז

 .א"ב הי"אבל רבתי פ 
רעח

 .א קנז"ן תו"רמב 
רעט

 .ף נד וקפא"ת הרי" ושוב"ב הי"אבל רבתי פ 
רפ

 .ק תתצט"מרדכי מו 
רפא

 .ק תתקלח"מרדכי מו 
רפב

 .ב"ק כא ע"מו 
רפג

 .לח' ג סי"ק פ"ש מו"רא 
רפד

 .ק תתקכא"מרדכי מו 
רפה

 .ק תתקכג"מרדכי מו 
רפו

 ב"ק כח ע,מו 
רפז

 .ב"שם כז ע 
רפח

 .ב"ק כז ע"מו 
רפט

 .ב"ק כז ע"מו 
רצ

 .א"ברכות יט ע 
רצא

 .א"ק לח ע"ב 
רצב

 .א"שבת קנב ע 
רצג

 .ב"ברכות טז ע 
רצד

 .ב"ק כז ע"מו 
רצה

 .פט' ש סי"רא 
רצו

 .פד' ק סי"ש מו"א ורא"אבל רבתי פי 
רצז

 .א"ג מ"ירושלמי ברכות פ 
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רצח
 .)תתקלג' סי( מרדכי מועד קטן 

רצט
 .א"ב מט ע"י ב"נ 

ש
 .א"ק כז ע,מו 
שא

 .שם 
שב

 .א"ק כג ע"מו 
שג

 .ו"ד ה"ם אבל פ"רמב 
שד

 .נא' אבל עמ' ץ גיאת הל" הרי
שה

 .פרק יג אות באבל ון  הגהות מיימ
שו

 .תתפ'  המרדכי במועד קטן סי
שז

 .תתפג' סישם  והמרדכי ,ה אלא יום אחד" דא" עיבק "מו נמוקי יוסף 
שח

 .)אות ט('  הגהות מיימון בפרק ד
שט

 .ק תתקכח"מרדכי מו 
שי

 .א"ק כא ע"מו 
שיא

 .א"ק טו ע"מו 
שיב

 .ו"תמ? "א ח"ת הרשב"שו 
שיג

 .ב"ק כא ע"מו 
שיד

  
שטו

 .ז"ה ה,ם אבל פ"רמב, א,ה מ"אבל רבתי פ 
שטז

 .ב"ק יא ע"מו 
שיז

 .ב"ק יא ע"מו, אבל רבתי שם 
שיח

 .ד' ג סי"ק פ"ש מו"רא 
שיט

 .כד' א סי,ק פ"ש מו"רא 
שכ

 .ן תורת אדם עמוד קע"רמב 
שכא

 .ד' ב סי"ק פ"ש מו"הרא 
שכב

 .תורת אדם עמוד קסד 
שכג

 .ב"ק יא ע"מו 


