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מנוקדת ומבוארת בצירוף מפתחות

עורך ראשי: יוחאי מקבילי
עורכי משנה: יחיאל קארה וצוות מכון משפטי ארץ

מפעל משנה תורה
לשחזור הנוסח המדויק ולביאורו 

הוצאת ישיבת "אור וישועה" בשיתוף עם מכון "משפטי ארץ"
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ים  ַאְרצֹות ַהַחיִּ ּבְ

מבוא
המהדורה  מתוך  ליקוט  הוא  הורים  כיבוד  והלכות  אבל  הלכות  קונטרס 

תורה" לספר שופטים של הרמב"ם בחיבורו  המבוארת של "מפעל משנה 

"משנה תורה". 

שמו של הקונטרס לקוח ממטבע לשון שאמר נעים זמירות ישראל: "ֶאְתַהֵּלְך 

ִלְפֵני ה' ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים".1 לענייננו הוא בא לציין כי גם חיי העולם הבא,2 אם 

האדם זוכה להם, גם חיי העולם הזה, אם אדם חי בהם, הם ארצות החיים. 

הגדרת החיים היא מן הקשות ביותר, ועד היום לא נמצאה לה הגדרה שלמה 

־ופשוטה, אף על פי שנמצאו לה כמה מאפיינים. ואולם לדעת הרמב"ם, הג

דרתם ברורה: החיים הם דעות נכונות, תפיסות אמת של האדם על המציאות 

ועל ה', על מעמדו ותפקידו של האדם, וחיים מתוך תובנות אלו. מי שאינו 

בעל דעות נכונות הוא בגדר מת, אף אם הוא אוכל ושותה3. 

וכבר אמר החכם מכל האדם: "טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ֵּבית ֵאֶבל... ַּבֲאֶׁשר הּוא סֹוף ָּכל 

ָהָאָדם, ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו".4 רוב הבריות חושבים על חייהם רק בשעה שהם 

הולכים אחר מיטת המת. הבא ללמוד את הלכות אבל נמצא למד לא רק על 

־המת ועל המוות אלא גם על החיים ועל משמעותם, שהרי המת הולך למ

נוחות, ומותיר את המתאבלים עליו לאנחות, וראוי שיתעורר האדם לחשוב 

על חייו, על מגמתם ועל תפקודו בהם: יפסיק לצער את עצמו על מנהגו של 

אל  המוות  מן  וראוי שיצא האדם  התיקון.5  בני  מנהגיו  את  וייטיב  העולם, 

החיים.

®

והלכות המעשה הבאות כאן כתובות בחרט האומן של  הליכות המחשבה 

הרמב"ם. פעמים רבות יש הבדל בין ההלכות המתוארות כאן, שהן הדין על 

פי התלמוד, לבין המנהג הנוהג בימינו מסיבות שהזמן גרמן. אף על פי כן, 

לימוד ההלכות היסודיות מקנה לאדם עמידה על הדרך שבה התורה מכוונת 

אותנו להתבונן על החיים ועל המוות ולאמץ את שבילי ההגות ההלכתית 

בהנהגת חייו בכל עת ובכל מקום. זו משמעותם של דברי חכמים: 

כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר: 

"הליכות עולם לו" – אל תקרי "הליכות" אלא הלכות.

ועיין היטב תשובה ח,א2.  ג,מב; סה"מ ל"ת לח.  3. ראה: מו"נ  ג,ה.  2. תשובה  1. תהילים קטז,ט. 

4. קוהלת ז,ב. 5. ראה אבל יג,יב2 וביאורנו שם.
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הלכות נזקי ממוןמבנה ההלכותמבנה ההלכות

חובת האבלות )א‑ב(, טומאת כהן )ג(, קבורה וימי אבלות )ד‑ז(, קריעה )ח‑ט(, 
שבת ומועד )י‑יא(, ההספד וניחום אבלים )יב‑יג(, גמילות חסד, כבוד הקבר והמת )יד(.

החיוב באבלותא
המצווה )א(, תחילת האבלות )ב-ה(, אבלות על עוברים ותינוקות )ו-ח(, אבלות על 

נידונים ורשעים )ט-יא2(.

קרובים שמתאבל ב
ומיטמא להם

והיטמאותו  כהן  אבלות  הקרובים )ד-ה3(,  עם  אבלות  קרובים )א-ג(,  על  אבלות 
לקרוביו )ו-ו2(, הקרובים שחייב בטומאתם )ז-טו1(, טומאה דחויה היא )טו2-טו3(.

איסור כהן בטומאהג
למי כהן נטמא )א-ה(, למי כהן גדול נטמא )ו-ז(, טומאת כהנים למת מצוה ולנשיא )ח-ט(, 

בנות אהרון וכהנים קטנים )יא-יב(, שמירה מטומאה מדברי חכמים )יג-יד2(.

ד
המנהג במת 

וקבורתו; אונן ויום 
ראשון

הלנת  האונן )ו-ו2(,  הגוסס )ה(,  הקבורה )ב2-ד2(,  במת )א-ב1(,  הטיפול  מנהגי 
המת )ז-ח(, יום ראשון של אבלות )ט-ט2(.

השבעהה

האיסורים על האבל )א(, איסור תספורת )ב(, איסור כיבוס, רחיצה וסיכה )ג-ד(, איסור 
תשמיש המיטה )ה(, איסור נעילת הסנדל )ו(, איסור עשיית מלאכה )ז-יד(, איסור קריאת 
דברי תורה )טו-טז(, כפיית המיטה )יז-יח2(, איסור גילוי הראש )יט(, איסור שאלת 

שלום )כ-כ2(.

השלושיםו
נישואים )ה-ה2(,  איסור  וגיהוץ )ג-ד(,  תספורת  איסור  האבל )א-ב(,  על  האיסורים 
השתתפות בשמחה )ו-ז(, צמצום סחורה )ח-י(, מגורים בעיר התלוי )יא(, זמן סיום 

האבלות )יב(, אבלות תכופה )יג(.

שמועת מוות; הָאבל ז
בֶחברה

גדול  כהן  אבלות  מביתו )ה(,  האבל  יציאת  רחוקה )א-ד(,  ושמועה  קרובה  שמועה 
ומלך )ו-ח(. 

הקריעה והחייבים בה )א-ה(, מי שבגדו אינו שלו )ו-ז(, קריעה בטעות )ח-ח2(, קריעה הקריעה על מתוח
על כמה מתים )ט-י2(.

שאר הקריעותט
תיקון הקרע )א(, קריעות על אסונות שונים )ב-ד(, המקורות לקריעות אלה )ה-י(, קריעה 

על אדם שאינו קרובו )יא-טו(.

שבת ויום טוב י
באבלות

השלושים,  הפסקת  חג )ג-ד(,  כשחל  ושלושים  שבעה  מניין  בשבת )א-ב(,  אבלות 
ותספורת )ה-ז2(, הקובר מתו בחול המועד וביום טוב שני )ח-י(.

חול המועד וימי יא
חתנות

חול המועד )א-ג1(, חנוכה ופורים וראשי חודשים )ג2(, עינוי וקינה )ד-ה2(, חודש לפני 
החג )ו(, חתנות ואבל )ז-ח4(.

ההספדיב
הלווית  עצמות )ו-ח(,  ליקוט  ומושבות )ד-ה(,  מעמדות  ההספד )א-ג(,  חשיבות 

קטנים )ט-יא(, הלווית עבדים )יב(.

הניחום ובית האבל; יג
ניחום האבלים )א-ד(, מנהגים בבית האבל )ה-ט(, משך הבכי והמספד ותוקפם )י-יב2(.איזון הצער

גמילות חסד בגופו; יד
כבוד הקבר והמת

גמילות חסדים בגופו )א-א2(, ליווי אורחים )ב-ג2(, ביקור חולים )ד-ו(, סדרי עדיפות 
בין המצוות )ז-יא(, יחס לגויים )יב(, התנהגות בבית קברות )יג-יג2(, איסורים משום 
בזיון המת )יד-טז(, איסורי הנאה הקשורים למת )יז-כא(, איסור השחתה )כב-כד(, מלך 

או נשיא שמת )כה-כו(.
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פסוקי התורה שבכתבפסוקי התורה שבכתב

דברים כא,כב‑כג: המצווה לקבור את מי שנידון למוות )ראה לעיל בסנהדרין(

 ויקרא י,א‑יט: 
מות בני אהרן

ַאֲהרֹן  ֶאל  ה  ֹמׁשֶ ַויֹּאֶמר  יי:  ִלְפֵני  ַויָֻּמתּו  ַוֲאִביהּוא...  ָנָדב  ַאֲהרֹן  ְבֵני  ְקחּו  ַויִּ
ְפָרעּו  ּתִ ַאל  יֶכם  ָראׁשֵ ואביהוא[  נדב  שמתו  ]אחר  ָניו  ּבָ ּוְלִאיָתָמר  ּוְלֶאְלָעָזר 
ל ָהֵעָדה ִיְקצֹף, ַוֲאֵחיֶכם  ּוִבְגֵדיֶכם לֹא ִתְפרֹמּו ]לא תקרעו[ ְולֹא ָתֻמתּו ְוַעל ּכָ
ה  ר ַאֲהרֹן ֶאל ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ יי:  ַרף  ׂשָ ר  ֵרָפה ֲאׁשֶ ְ ַהׂשּ ִיְבּכּו ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ל  ּכָ
ה,  ֵאּלֶ ְקֶראָנה ֹאִתי ּכָ אָתם ְוֶאת עָֹלָתם ִלְפֵני יי ַוּתִ ֵהן ַהיֹּום ִהְקִריבּו ֶאת ַחּטָ
ֵעיֵני יי ]שהרי ביום המיתה אסור לאבל לאכול  יַטב ּבְ את ַהיֹּום ַהיִּ י ]קרבן[ ַחּטָ ְוָאַכְלּתִ

קרבן[:

ויקרא כא,א‑ו: 
אזהרה לכהנים 
מלהיטמא למת

ֵני ַאֲהרֹן, ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש ]מת[  ה ֱאֹמר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ ַויֹּאֶמר יי ֶאל ֹמׁשֶ
רֹב ֵאָליו ]לקרוב משפחתו[, ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו  ֵארֹו ַהּקָ י ִאם ִלׁשְ יו: ּכִ ַעּמָ א ּבְ ּמָ לֹא ִיּטַ
ָהְיָתה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֵאָליו  רֹוָבה  ַהּקְ תּוָלה  ַהּבְ ּוְלָאִחיו:  ְוַלֲאחֹתֹו  ּוְלִבּתֹו  ְוִלְבנֹו 
ְלֵהַחּלֹו:  לֹא  ]אדם חשוב, כהן[,  יו  ַעּמָ ּבְ ַעל  ּבַ א  ּמָ ִיּטַ א:  לֹא  ּמָ ִיּטַ ָלּה  ְלִאיׁש, 
ָרֶטת:   ְרטּו ׂשָ ָרם לֹא ִיׂשְ חּו, ּוִבְבׂשָ ם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ רֹאׁשָ ִיְקְרחּו ָקְרָחה ּבְ
ֶלֶחם  יי  י  ֵ ִאׁשּ ֶאת  י  ּכִ ֱאלֵֹהיֶהם,  ם  ׁשֵ לּו  ְיַחּלְ ְולֹא  ֵלאלֵֹהיֶהם  ִיְהיּו  ים  ְקדֹׁשִ

ֱאלֵֹהיֶהם ֵהם ַמְקִריִבם ְוָהיּו קֶֹדׁש:

ויקרא כא,י‑יא: 
אזהרה לכהן גדול

ָחה ]שמן מיוחד מבושם  ׁשְ ֶמן ַהּמִ ר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ דֹול ֵמֶאָחיו ֲאׁשֶ ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ
ָגִדים ]התמנה להיות כהן  א ֶאת ָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהּבְ שמושחים בו את הכהן גדול[ ּוִמּלֵ

ל  גדול ולבש את בגדיו המיוחדים[, ֶאת רֹאׁשֹו לֹא ִיְפָרע ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפרֹם: ְוַעל ּכָ

א: ּמָ ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיֹבא, ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ

יחזקאל כד,טו‑יח: 
מות אשת יחזקאל

ָך ֶאת ַמְחַמד ֵעיֶניָך ]אשתך[  ן ָאָדם ִהְנִני לֵֹקַח ִמּמְ ַוְיִהי ְדַבר יי ֵאַלי ֵלאֹמר:  ּבֶ
ֵמִתים  ּדֹם,  ְמָעֶתָך:  ֵהָאֵנק  ּדִ ְולֹוא ָתבֹוא  ה  ִתְבּכֶ ְולֹא  ִתְסּפֹד  ְולֹא  ָפה,  ַמּגֵ ּבְ
ים  ׂשִ ה ]אל תתאבל[ ְפֵאְרָך ]התפילין שלך[ ֲחבֹוׁש ָעֶליָך ּוְנָעֶליָך ּתָ ֵאֶבל לֹא ַתֲעׂשֶ
ים לֹא ֹתאֵכל:   ָפם ְוֶלֶחם ֲאָנׁשִ ַרְגֶליָך ְולֹא ַתְעֶטה ]ואל תתעטף כאבל[ ַעל ׂשָ ּבְ

יִתי: ר ֻצּוֵ ֲאׁשֶ ּבֶֹקר ּכַ ָעֶרב, ָוַאַעׂש ּבַ י ּבָ ּתִ ָמת ִאׁשְ ּבֶֹקר ַוּתָ ר ֶאל ָהָעם ּבַ ָוֲאַדּבֵ
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אמו   – ַהְּקרֹוִבים  א(  המצוות:  מניין 
ואביו, בנו ובתו, אחיו ואחותו מאביו 
ִּדין – מי שנהרג  )להלן ב,א(. ֲהרּוֵגי ֵּבית 

71 דיינים  ידי סנהדרין גדולה של  על 
או על ידי סנהדרין קטנה של 23 דיינים. 
ְקבּוָרה ְּביֹום ִמיָתה – להרוגי בית דין 
ִיָּכֵנס –  )עשה רלא; סנהדרין טו,ח(. ג( ֶׁשֹּלא 

ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט – שאינו  ד(  הכהן הגדול. 
כהן גדול.

ה ֵהן  ֶ א  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן ֶאל מֹשׁש
ָּכֵאֶּלה ]מתו שני  ַוִּתְקֶראָנה אִֹתי  ַהּיֹום... 
ַהּיֹום –  ַחָּטאת  ְוָאַכְלִּתי ]קרבן[  בניי[, 
ַהִּייַטב ְּבֵעיֵני יי?! ]שהרי ביום המיתה 
אסור לאבל לאכול קרבן[". ְּביֹום ִראׁשֹון 
)ביאת המקדש  והלילה מדברי סופרים   –
ְויֹום ַהְּקבּוָרה  ַהִּמיָתה  ֶׁשהּוא יֹום  ב,ט(. 

– דווקא אם נקבר המת ביום פטירתו. 
ואם נקבר למחרת, אין בו חיוב אבלות 
מן התורה. ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה – באבלו של 
יוסף על יעקב אביו. ְוִנְתַחְּדָׁשה ֲהָלָכה – 
"ושים לבך לכלל הגדול הזה... שאתה 
צריך לדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו 
או עושים אותו היום, אין אנו עושים 
זאת אלא מפני ציווי ה' על ידי משה, 
לנביאים  בכך  ציווה  שה'  מפני  לא 
שקדמוהו. דוגמה לכך, אין אנו אוכלים 
על  אסר  שה'  מפני  לא  החי,  מן  אבר 
בני נח אבר מן החי, אלא מפני שמשה 
אסר עלינו אבר מן החי במה שנצטווה 
בסיני שיישאר אבר מן החי אסור" )פה"מ 
חולין ז,ו(. ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה – "תיקנו 

חכמים ]תקנת משה רבנו, אך אינה מן 
התורה[ שכל הנושא בתולה יהיה שמח 
עמה שבעת ימים, אינו עוסק במלאכתו ולא נושא ונותן ]=עוסק במסחר[ בשוק אלא אוכל ושותה ושמח" )אישות י,יב(.

ב  ַהּגֹוֵלל – הכיסוי העליון על קבר המת )טומאת מת ב,ט(. ֵאינֹו ָאסּור וכו' – כגון תספורת או רחצה או כיבוס בגדים 
)לדיני האונן ראה להלן ד,ו. לאיסורי האבל ראה להלן ד,ט ופרק ה(. ָרַחץ ָּדִוד ַהֶּמֶלְך – כמתואר כיצד נהג דוד המלך לאחר מות בנו 

התינוק שנולד לו מבת שבע )שמואל-ב יב,כ(.

ג  ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ֶׁשֵאין ַמִּניִחין אֹוָתן ְלִהָּקֵבר – מלך גוי רשע כאדריינוס קיסר, שלא התיר לקבור את הרוגי ביתר משום 
ְוִלְמנֹות ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים – להתחיל לנהוג מנהגי אבלות של השבוע  איבה, שאינה עשויה להתבטל מהרה )כס"מ(. 

הראשון ושל החודש הראשון )להלן פרקים ה-ו(.

ֵיׁש ִּבְכָלָלן ַאְרַּבע ִמְצוֹות, ַאַחת ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוָׁשלׁש ִמְצוֹות ֹלא 
ַוֲאִפּלּו  ַהְּקרֹוִבים,  ַעל  א( ְלִהְתַאֵּבל  ְּפָרָטן:  הּוא  ְוֶזה  ַתֲעֶׂשה, 
ּכֵֹהן ִמְתַטֵּמא ּוִמְתַאֵּבל ַעל ַהְּקרֹוִבים; ְוֵאין ָאָדם ִמְתַאֵּבל ַעל 
ֲהרּוֵגי ֵּבית ִּדין, ּוְלִפי ֶזה ָּכַלְלִּתי ֲהָלכֹות ֵאּלּו ְּבֵסֶפר ֶזה, ֶׁשֵהן 
ֵמֵעין ְקבּוָרה ְּביֹום ִמיָתה, ֶׁשִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה. ב( ֶׁשֹּלא ִיַּטֵּמא 
ּכֵֹהן ָּגדֹול ַלְּקרֹוִבים. ג( ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס ִעם ַהֵּמת ְּבאֶֹהל. ד( ֶׁשֹּלא 
ִּבְלַבד. ּוֵבאּור  ְלֶנֶפׁש ָאָדם ֶאָּלא ַלְּקרֹוִבים  ִיַּטֵּמא ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט 

ִמְצוֹות ֵאּלּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו.

ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ א 
החיוב באבלות

המצווה

"ְוָאַכְלִּתי  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּקרֹוִבים,  ַעל  ְלִהְתַאֵּבל  ֲעֵׂשה  א  ִמְצַות 
ִמן  ֲאֵבלּות  ְוֵאין  י,יט(.  )ויקרא  יי"  ְּבֵעיֵני  ַהִּייַטב  ַהּיֹום  ַחָּטאת 
ְויֹום  ַהִּמיָתה  יֹום  ֶׁשהּוא  ִּבְלַבד,  ִראׁשֹון  ְּביֹום  ֶאָּלא  ַהּתֹוָרה 
ִּפי  ַעל  ַאף  ּתֹוָרה.  ִּדין  ֵאיָנן  ַהִּׁשְבָעה  ְׁשָאר  ֲאָבל  ַהְּקבּוָרה; 
ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה: "ַוַּיַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל ִׁשְבַעת ָיִמים" )בראשית נ,י( – 
ה ַרֵּבנּו ִּתֵּקן ָלֶהן ְלִיְׂשָרֵאל  ֶ ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְוִנְתַחְּדָׁשה ֲהָלָכה. ּומֹשׁש

ִׁשְבַעת ְיֵמי ֲאֵבלּות ְוִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה.

תחילת האבלות

ָּכל  ֲאָבל  ַהּגֹוֵלל.  ִמֶּׁשִּיָּסֵתם  ָּבֵאֶבל?  ָאָדם  ִיְתַחֵּיב  ב  ֵמֵאָמַתי 
ְזַמן ֶׁשֹּלא ִנְקַּבר ַהֵּמת, ֵאינֹו ָאסּור ְּבָדָבר ִמן ַהְּדָבִרים ֶׁשָהָאֵבל 
ָאסּור ָּבֶהן. ּוִמְּפֵני ַטַעם ֶזה ָרַחץ ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְוָסְך ְּכֶׁשֵּמת ַהֶּיֶלד 

קֶֹדם ֶׁשִּיָּקֵבר.

ֵמֵאָמַתי   – ְלִהָּקֵבר  אֹוָתן  ַמִּניִחין  ֶׁשֵאין  ַמְלכּות  ג  ֲהרּוֵגי 
ּוְׁשלִׁשים?  ִׁשְבָעה  ְוִלְמנֹות  ֲעֵליֶהם  ְלִהְתַאֵּבל  ַמְתִחיִלין 

ִהְלכֹות ֵאֶבל   
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ד  ְלַבֵּקׁש – לחפש.
ה  ְמִדיָנה – עיר.

אמו  שהפילתו  עובר   – ו  ַהְּנָפִלים 
)ראה איסורי ביאה ז,א( או שנולד לפני זמנו 

יֹום  ְׁשלִׁשים  מעטים.  לחיות  וסיכוייו 
ֳחָדִׁשים  ז  ְלִתְׁשָעה  לידתו.    מיום   –

ְּגמּוִרין – היריון שמלאו ימיו.

שנחתכו  מי   – ְמסָֹרס  אֹו  ח  ְמֻחָּתְך 
אבריו בעודו בבטן אמו, "ויצאו אבריו 
שלא כסדר, כגון שיצאה יד ואחר כך 
רגל ואחר כך זרוע, וזה הוא מסורס. או 
)פה"מ  מחותך"  הוא  וזה  כסדר,  שיצא 
נידה ג,ה(. ֶׁשָּכלּו לֹו ֳחָדָׁשיו – נולד לאחר 

ִיְתַעְּסקּו  ֹלא  היריון.  חודשי  תשעה 
ִעָּמֶהם – יש לקברו, אך אין הכל צריכים 
להיבטל ממלאכתם לשם כך )ראה להלן 
יד,ט-י(, ואין צורך בליוויו ובהספדו )שו"ע 

יו"ד שמד,ח( או שפירושו שאין נוהגים בו 

כל מנהגי הכנת המת לקבורה )להלן ד,א; 
יום טוב א,כג(.

למלך  יש   – ֶנֶהְרגּו  ַהֶּמֶלְך  ט  ֶׁשְּבִדין 
בשלטונו  המורדים  את  להרוג  רשות 
תהליכי  דרישות  רוצחים שלפי  ולהרוג 
לחמוק  יכולים  השלם  הצדק  משפט 
]לבנות  העולם  "לתקן  כדי  העונש,  מן 
שהשעה  מה  כפי  מתוקנת[  חברה 
יד רשעי  צריכה... להטיל אימה ולשבר 
ֵמֶהם  ְוֵאין מֹוְנִעין  )מלכים ג,ח-י(.  העולם" 
והספד  אבלות  מנהגי  כל   – ָּדָבר  ָּכל 
ִּדין – מי שנהרג על  ֵּבית  ֲהרּוֵגי  ולוויה. 
ֲעֵליֶהם  ִמְתַאְּבִלין  ֵאין  הסנהדרין.  ידי 
"ואין  עוונם:  בגלל  שנהרגו  מפני   –
דין,  בית  הרוגי  על  להתאבל  חובה 
אלא  עוונותיהם,  מתכפרין  שאין  לפי 
ואינם  ]בקבר[...  הבשר  שיתעכל  עד 

נקרא  האדם  בלב.  מצטערים   – אֹוְנִנין  ו,ח(.  סנהדרין  )פה"מ  נדחו"   – האבלות[  ]מן  ונדחו  והואיל  אבלות.  בני  אז 
חייב  שהוא  הקרובים  משבעת  אחד  מות  על  שומע  שהוא  משעה  ג,ו(  ביכורים  כו,יד;  דברים  ראה:  צער.  )לשון  'אונן' 
ובין  'יתעכל'  בין  הבדל  אין  וברמב"ם  חכמים  בלשון   – ַהָּבָׂשר  ֶׁשִּיְתַאֵּכל  ַעד  המת.  לקבורת  ועד  עליהם  להתאבל 
להן  מתקנין  קברות  שתי  אלא  ישראל,  בכלל  אבותיהן  בקברות  אותן  קוברין  אין   – דין  בית  הרוגי  "כל  'יתאכל'. 
איש  ששמעו  ]כפי  השמועה  מפי  הלכה  זה  ודבר  ולנחנקין.  לנהרגין  ואחת  ולנשרפין  לנסקלין  אחת  דין,  בית 
וקוברין  העצמות  את  מלקטין  היו  הבשר,  נתאכל  המקרא[.  דברי  את  להבין  כיצד  פה  שבעל  במסורת  רבו  מפי 
הרמב"ם  הזכיר  ולא  יד,ט(.  )סנהדרין  ותכריכין"  ארון  להם  לעשות  לקרוביהם  ]ומותר[  ויש  אבותיהם.  בקברות  אותן 

רשע. ליד  צדיק  קוברים  שאין  בפסקיו 

ִנְתָיֲאׁשּו  ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְלָקְבָרן,  ַלֶּמֶלְך  ִלְׁשאֹל  ִמֶּׁשִּנְתָיֲאׁשּו 
ִמִּלְגנֹב אֹוָתן. 

ד  ִמי ֶׁשָּטַבע ַּבָּנָהר, אֹו ִמי ֶׁשֲאָכַלְתהּו ַחָּיה ָרָעה – ִמֶּׁשִּנְתָיֲאׁשּו 
ֶׁשִּיָּמֵצא  ֵאין מֹוִנין לֹו ַעד  ֵאָבִרים –  ֵאָבִרים  ְלַבֵּקׁש. ְמָצאּוהּו 

רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו אֹו ִיְתָיֲאׁשּו ִמְּלַבֵּקׁש.

ְוֵאיָנם  ְלָקְברֹו,  ַאֶחֶרת  ִלְמִדיָנה  ַהֵּמת  ְלַׁשֵּלַח  ֶׁשַּדְרָּכם  ה  ִמי 
יֹוְדִעים ָמַתי ִיָּקֵבר – ֵמֵעת ֶׁשַּיֲחִזירּו ְּפֵניֶהם ִמְּלַלּוֹותֹו ַמְתִחיִלין 

ִלְמנֹות ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים ּוַמְתִחיִלין ְלִהְתַאֵּבל.

אבלות על עוברים ותינוקות

ָׁשָהה  ֶׁשֹּלא  ְוָכל  ֲעֵליֶהן.  ִמְתַאְּבִלין  ֵאין   – ו  ַהְּנָפִלים 
ְּביֹום  ֵמת  ֲאִפּלּו  ֵנֶפל;  ֶזה  ֲהֵרי   – ָּבָאָדם  יֹום  ְׁשלִׁשים 
ֶׁשּנֹוַלד  ְּבַוַּדאי  ָיַדע  ָעָליו.   ז  ְוִאם  ִמְתַאְּבִלין  ֵאין  ְׁשלִׁשים, 
ֶׁשּנֹוַלד,  ַּבּיֹום  ֵמת  ֲאִפּלּו   – ְּגמּוִרין  ֳחָדִׁשים  ְלִתְׁשָעה 

ָעָליו.  ִמְתַאְּבִלין 

ֲאִפּלּו  ֶׁשֵּמת  ְׁשמֹוָנה  ּוֶבן  ֵמת,  ֶׁשּנֹוַלד  ֳחָדִׁשים  ִּתְׁשָעה  ח  ֶּבן 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְמסָֹרס  אֹו  ְמֻחָּתְך  ֶׁשָּיָצא  ּוִמי  יֹום,  ְׁשלִׁשים  ְלַאַחר 
ֶׁשָּכלּו לֹו ֳחָדָׁשיו – ֲהֵרי ֶזה ְּכֵנֶפל, ְוֵאין ִמְתַאְּבִלין ֲעֵליֶהם, ְוֹלא 

ִיְתַעְּסקּו ִעָּמֶהם.

אבלות על נידונים ורשעים

ֶנֶהְרגּו,  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשְּבִדין  ִּפי  ַעל  ַאף   – ַמְלכּות  ֲהרּוֵגי  ט  ָּכל 
ִמְתַאְּבִלין  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלָהְרָגם,  ְרׁשּות  לֹו  ָנְתָנה  ְוַהּתֹוָרה 
ַלֶּמֶלְך,  ּוָממֹוָנם  ָּדָבר,  ָּכל  ֵמֶהם  מֹוְנִעין  ְוֵאין  ֲעֵליֶהם, 
ֵאין   – ִּדין  ֵּבית  ֲהרּוֵגי  ָּכל  ֲאָבל  ֲאבֹוֵתיֶהם.  ְּבִקְבֵרי  ְוִנְקָּבִרין 
ַּבֵּלב,  ֶאָּלא  ֲאִנינּות  ֶׁשֵאין  אֹוְנִנין,  ֲאָבל  ֲעֵליֶהם,  ִמְתַאְּבִלין 
ּוָממֹוָנם  ַהָּבָׂשר,  ֶׁשִּיְתַאֵּכל  ַעד  ֲאבֹוֵתיֶהם  ִעם  ִנְקָּבִרים  ְוֵאין 

ְליֹוְרֵׁשיֶהם.




