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  פתיחה לאבלות

   יג-א, נ פרק בראשית

 ָאִביו ֶאת ַלֲחֹנט ָהֹרְפִאים ֶאת ֲעָבָדיו ֶאת יֹוֵסף ַוְיַצו) ב: (לוֹ  ַוִּיַּׁשק ָעָליו ַוֵּיְבּךְ  ָאִביו ְּפֵני ַעל יֹוֵסף ַוִּיֹּפל) א(
 ִמְצַרִים ֹאתוֹ  ַוִּיְבּכּו ַהֲחנִֻטים ְיֵמי ִיְמְלאּו ןּכֵ  ִּכי יֹום ַאְרָּבִעים לוֹ  ַוִּיְמְלאּו) ג: (ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהֹרְפִאים ַוַּיַחְנטּו
 5 ְלָאִביו ַוַּיַעׂש ְמֹאד ְוָכֵבד ָּגדֹול ִמְסֵּפד ָׁשם ַוִּיְסְּפדּו ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ֲאֶׁשר ָהָאָטד ֹּגֶרן ַעד ַוָּיֹבאּו) י( ...: יֹום ִׁשְבִעים

 ַעל ְלִמְצָרִים ֶזה ָּכֵבד ֵאֶבל ַוֹּיאְמרּו ָהָאָטד ְּבֹגֶרן ָהֵאֶבל ֶאת ַהְּכַנֲעִני ָהָאֶרץ יֹוֵׁשב ַוַּיְרא) יא: (ָיִמים ִׁשְבַעת ֵאֶבל
 ָבָניו ֹאתוֹ  ַוִּיְׂשאּו) יג: (ִצָּום ַּכֲאֶׁשר ֵּכן לוֹ  ָבָניו ַוַּיֲעׂשּו) יב: (ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ָאֵבל ְׁשָמּה ָקָרא ֵּכן

 ֶעְפֹרן ֵמֵאת ֶקֶבר ַלֲאֻחַּזת ַהָּׂשֶדה ֶאת ַאְבָרָהם ָקָנה ֲאֶׁשר ַהַּמְכֵּפָלה ְׂשֵדה ִּבְמָעַרת ֹאתוֹ  ַוִּיְקְּברּו ְּכַנַען ַאְרָצה
  :ַמְמֵרא ְּפֵני ַעל ַהִחִּתי

 10   ז- ו, י פרק ויקרא

 ָתֻמתּו ְוא ִתְפֹרמּו א ּוִבְגֵדיֶכם ִּתְפָרעּו ַאל ָראֵׁשיֶכם ָּבָניו ּוְלִאיָתָמר ּוְלֶאְלָעָזר ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר) ו(
 א מֹוֵעד ֹאֶהל ּוִמֶּפַתח) ז': (ה ָׂשַרף ֲאֶׁשר ַהְּׂשֵרָפה ֶאת ִיְבּכּו ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ָּכל ַוֲאֵחיֶכם ִיְקֹצף ֵעָדההָ  ָּכל ְוַעל

  ֹמֶׁשה ִּכְדַבר ַוַּיֲעׂשּו ֲעֵליֶכם' ה ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן ִּכי ָּתֻמתּו ֶּפן ֵתְצאּו

   לא-ל, יג פרק ב שמואל

: ֶאָחד ֵמֶהם נֹוַתר ְוא ַהֶּמֶל ְּבֵני ָּכל ֶאת ַאְבָׁשלֹום ִהָּכה ֵלאֹמר ָּדִוד ֶאל ָבָאה ְוַהְּׁשֻמָעה ַבֶּדֶר ֵהָּמה ַוְיִהי) ל( 15 

  :ְבָגִדים ְקֻרֵעי ִנָּצִבים ֲעָבָדיו ְוָכל ָאְרָצה ַוִּיְׁשַּכב ְּבָגָדיו ֶאת ַוִּיְקַרע ַהֶּמֶל ַוָּיָקם) לא( ס

   ב- א, יד פרק ב שמואל

  : ַאְבָׁשלֹום ַעל ַהֶּמֶל ֵלב ִּכי ְצֻרָיה ֶּבן יֹוָאב עַוֵּיַד ) א(
 ָּתסּוִכי ְוַאל ֵאֶבל ִבְגֵדי ָנא ְוִלְבִׁשי ָנא ִהְתַאְּבִלי ֵאֶליהָ  ַוֹּיאֶמר ֲחָכָמה ִאָּׁשה ִמָּׁשם ַוִּיַּקח ְּתקֹוָעה יֹוָאב ַוִּיְׁשַלח) ב(

 20  : ֵמת ַעל ַאֶּבֶלתִמְת  ַרִּבים ָיִמים ֶזה ְּכִאָּׁשה ְוָהִיית ֶׁשֶמן

   ח- א, טז פרק ירמיהו

  : ֵלאֹמר ֵאַלי' ה ְדַבר ַוְיִהי) א(
  : ַהֶּזה ַּבָּמקֹום ּוָבנֹות ָּבִנים ְל ִיְהיּו ְוא ִאָּׁשה ְל ִתַּקח א) ב(
 ֲאבֹוָתם ְוַעל אֹוָתם ַהֹּיְלדֹות םִאֹּמתָ  ְוַעל ַהֶּזה ַּבָּמקֹום ַהִּיּלֹוִדים ַהָּבנֹות ְוַעל ַהָּבִנים ַעל' ה ָאַמר ֹכה ִּכי) ג(

 25  : ַהֹּזאת ָּבָאֶרץ אֹוָתם ַהּמֹוִלִדים

 ְוָהְיָתה ִיְכלּו ּוָבָרָעב ּוַבֶחֶרב ִיְהיּו ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ְלֹדֶמן ִיָּקֵברּו ְוא ִיָּסְפדּו א ָיֻמתּו ַתֲחלִֻאים ְממֹוֵתי) ד(
   ס: ָהָאֶרץ ֶבֱהַמתּולְ  ַהָּׁשַמִים ְלעֹוף ְלַמֲאָכל ִנְבָלָתם

 ָהָעם ֵמֵאת ְׁשלֹוִמי ֶאת ָאַסְפִּתי ִּכי ָלֶהם ָּתֹנד ְוַאל ִלְסּפֹוד ֵּתֵל ְוַאל ַמְרֵזחַ  ֵּבית ָּתבֹוא ַאל' ה ָאַמר ֹכה ִּכי) ה(
  : ָהַרֲחִמים ְוֶאת ַהֶחֶסד ֶאת' ה ְנֻאם ַהֶּזה

 30  : ָלֶהם ִיָּקֵרחַ  ְוא ִיְתֹּגַדד ְוא ָלֶהם ִיְסְּפדּו ְוא ִיָּקֵברּו א ַהֹּזאת ָּבָאֶרץ ּוְקַטִּנים ְגֹדִלים ּוֵמתּו) ו(

  : ִאּמוֹ  ְוַעל ָאִביו ַעל ַּתְנחּוִמים ּכֹוס אֹוָתם ַיְׁשקּו ְוא ֵמת ַעל ְלַנֲחמוֹ  ֵאֶבל ַעל ָלֶהם ִיְפְרסּו ְוא) ז( 
  ס: ִלְׁשּתֹותוְ  ֶלֱאֹכל אֹוָתם ָלֶׁשֶבת ָתבֹוא א ִמְׁשֶּתה  ּוֵבית ) ח(

   כד-טו, כד פרק יחזקאל

  : ֵלאֹמר ֵאַלי' ה ְדַבר ַוְיִהי) טו(
 35  : ִּדְמָעֶת ָתבֹוא ְולֹוא ִתְבֶּכה ְוא ִתְסֹּפד ְוא ְּבַמֵּגָפה ֵעיֶני ַמְחַמד ֶאת ִמְּמ ֵקחַ  ִהְנִני ָאָדם ֶּבן) טז(

 ְוֶלֶחם ָׂשָפם ַעל ַתְעֶטה ְוא ְּבַרְגֶלי ָּתִׂשים ּוְנָעֶלי ָעֶלי ֲחבֹוׁש ְּפֵאְר ַתֲעֶׂשה א ֵאֶבל ֵמִתים ֹּדם ֵהָאֵנק) יז(
  : ֹתאֵכל א ֲאָנִׁשים

  : ֻצֵּויִתי ַּכֲאֶׁשר ַּבֹּבֶקר ָוַאַעׂש ָּבָעֶרב ִאְׁשִּתי ַוָּתָמת ַּבֹּבֶקר ָהָעם ֶאל ָוֲאַדֵּבר) יח(
  : ֹעֶׂשה ַאָּתה ִּכי ָּלנּו ֵאֶּלה ָמה ָלנּו ַתִּגיד ֲהא ָהָעם ֵאַלי ַוֹּיאְמרּו) יט(
 40  : ֵלאֹמר ֵאַלי ָהָיה' ה ְּדַבר ֲאֵליֶהם ָוֹאַמר) כ(

 ּוַמְחַמל ֵעיֵניֶכם ַמְחַמד ֻעְּזֶכם ְּגאֹון ִמְקָּדִׁשי ֶאת ְמַחֵּלל ִהְנִני' ה ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֱאֹמר) כא(
  : ִיֹּפלּו ַּבֶחֶרב ֲעַזְבֶּתם ֲאֶׁשר יֶכםּוְבנֹותֵ  ּוְבֵניֶכם ַנְפְׁשֶכם

  : ֹתאֵכלּו א ֲאָנִׁשים ְוֶלֶחם ַתְעטּו א ָׂשָפם ַעל ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ַוֲעִׂשיֶתם) כב(
 ֶאל ִאיׁש ְנַהְמֶּתםּו ַּבֲעֹוֹנֵתיֶכם ּוְנַמֹּקֶתם ִתְבּכּו ְוא ִתְסְּפדּו א ְּבַרְגֵליֶכם ְוַנֲעֵליֶכם ָראֵׁשיֶכם ַעל ּוְפֵאֵרֶכם) כג(

 45  : ָאִחיו

  ס': ה ֲאֹדָני ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם ְּבֹבָאּה ַּתֲעׂשּו ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְּכֹכל ְלמֹוֵפת ָלֶכם ְיֶחְזֵקאל ְוָהָיה) כד(
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   כב- כ, א פרק איוב

  : ָּתחּוַוִּיְׁש  ַאְרָצה ַוִּיֹּפל ֹראׁשוֹ  ֶאת ַוָּיָגז ְמִעלוֹ  ֶאת ַוִּיְקַרע ִאּיֹוב ַוָּיָקם) כ(
  : ְמֹבָר' ה ֵׁשם ְיִהי ָלָקח' ַוה ָנַתן' ה ָׁשָּמה ָאׁשּוב ְוָעֹרם ִאִּמי ִמֶּבֶטן ָיָצאִתי יצתי ָעֹרם ַוֹּיאֶמר) כא(
 50  פ: ֵלאִהים ִּתְפָלה ָנַתן ְוא ִאּיֹוב ָחָטא א ֹזאת ְּבָכל) כב(

   יג-יא, ב פרק איוב

 ּוִבְלַּדד ַהֵּתיָמִני ֱאִליַפז ִמְּמֹקמוֹ  ִאיׁש ַוָּיֹבאּו ָעָליו ַהָּבָאה ַהֹּזאת ָהָרָעה ָּכל ֵאת ֹובִאּי ֵרֵעי ְׁשֶׁשת ַוִּיְׁשְמעּו) יא(
 ִהִּכיֻרהּו ְוא ֵמָרחֹוק ֵעיֵניֶהם ֶאת ַוִּיְׂשאּו) יב: (ּוְלַנֲחמוֹ  לוֹ  ָלנּוד ָלבֹוא ַיְחָּדו ַוִּיָּוֲעדּו ַהַּנֲעָמִתי ְוצֹוַפר ַהּׁשּוִחי

 ִׁשְבַעת ָלָאֶרץ ִאּתוֹ  ַוֵּיְׁשבּו) יג: (ַהָּׁשָמְיָמה ָראֵׁשיֶהם ַעל ָעָפר ַוִּיְזְרקּו ְמִעלוֹ  ִאיׁש ַוִּיְקְרעּו ַוִּיְבּכּו קֹוָלם ְׂשאּוַוּיִ 
 55  :ְמֹאד ַהְּכֵאב ָגַדל ִּכי ָראּו ִּכי ָּדָבר ֵאָליו ֹּדֵבר ְוֵאין ֵלילֹות ְוִׁשְבַעת ָיִמים

   א, כ קטן מועד בבלי

 מילתא נפק, אלעזר בן יצחק דרבי אקילעא נפחא יצחק ורבי אמי ורבי אבא בר חייא רבי יתיב
 אבילות אף - שבעה חג מה לאבל חגיכם והפכתי'+ ח עמוס+ דכתיב -? שבעה לאבילות מנין: מבינייהו

 רבי משום לקיש ריש דאמר, לקיש לכדריש ליה מיבעי ההוא -! יומא דחד, עצרת ואימא -. שבעה
, לאבל חגיכם והפכתי דכתיב - אחד יום אלא נוהגת שאינה רחוקה לשמועה מנין: נשיאה יהודה 60 

  חג יומא חד דאיקרי עצרת ואשכחן

   ה"ה/ ג טור פב דף ג פרק קטן מועד מסכת) ונציה( ירושלמי תלמוד

 בר יעקב רבי ורהת למתן קודם דבר ולמידין ימים שבעת אבל לאביו ויעש שבעה התורה מן לאבל מניין
 את ושמרתם ימים שבעת ולילה יומם תשבו מועד אוהל ופתח הדא מן לה שמע זעורה רבי בשם אחא

 65 שבעה אחיכם על שמרו אתם כך שבעה עולמו על הוא ברוך הקדוש ששימר כשם' יי משכן משמרת

 ארץה על היו המבול ומי הימים לשבעת ויהי שבעה עולמו על הוא ברוך הקדוש ששימר ומניין
 המת שימות עד מתאבל אינו להיות עתיד מה יודע שאינו ודם בשר אלא המת שימות קודם ומתאבלין

 שבעת אילו מימר דבעי אית תחילה עולמו על שימר להיות עתיד מה יודע שהוא הוא ברוך הקדוש אבל
  הצדיק מתושלח של אבלו ימי

 70  29-28אוצר הגאונים מועד קטן חלק התשובות עמ' 
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   לה שאילתא ויחי פרשת אחאי דרב שאילתות

 אבל לאביו ויעש' דכת יומין שבעה באבלותא' עלי למיתב מיחייב מתא ליה דמית מאן דאילו שאילתא
 75 רבי דיתיב מהכא אלא יתירה מילתא ליה עבדו חשוב דהוה משום יעקב שאני ודילמא ימים שבעת

 מבינייהו מילתא נפק אלעזר בן יצחק' ר דבי אקליעא אלעזר בן יצחק ורבי אמי יורב אבא בר חייא
 אבילות אף שבעה חג מה לחג אבילות איתקש לאבל חגיכם והפכתי שנאמר שבעה שהיא לאבלות מניין

  שבעה

   ב עמוד ט דף ברכות מסכת ף"רי

 80 ואף כותיה לן קיימא לא היא דרבנן לילה אנינות דקסבר ג"דר הא כתבי דקא רבואתא למקצת וחזינן

 אבילות ימי' דז ואתארב להני ל"דס מלתא ומחזיא ימים בכלל לילות ימים שבעת דכתיב גב על
 דהא מילתא הכין ולאו ימים שבעת אבל לאביו ויעש מדכתיב מלתא להא וגמרי נינהו דאורייתא

 ובלילה אסור היום אני חטאתם את הקריבו היום הן כפורים ומחוסר יום טבול בפרק אמרינן בהדיא
 מדברי אינה לילה אנינות אומר ש"ר יהודה' ר דברי וראס בלילה ובין ביום בין לדורות אבל מותר
 85 זמן כל אומר רבי לילו בלא היום אותו כל עליו מתאוננין מתי עד התם נמי' ואמרי ס"מד אלא תורה

 מדרבנן עמו לילו תופס קבורה יום רבי מדאמר ואמר דרבא קמיה רבנן אמרוה לילו תופס נקבר שלא
 הקריבו היום הן והתניא דאורייתא לילה אנינות רבי וסבר אמדאוריית לילו תופס מיתה דיום מכלל

 אומר רבי יהודה' ר דברי אסור בלילה ובין ביום בין ולדורות מותר ובלילה אסור היום אני חטאתם את
 אלא ת"מד אינה לילה אנינות לך אימא לעולם סופרים מדברי אלא תורה מדברי אינה לילה אנינות
 90 אונן] ב"ע א"צ פסחים[ בפסחים נמי וגרסינן תורה משל יותר לדבריהם חיזוק עשו וחכמים היא דרבנן

 וכיון כרת במקום דבריהם העמידו לא פסח וגבי דרבנן לילה אנינות קסבר לערב פסחו את ואוכל טובל
 שני יום ליל דהוא לילו אבל דאורייתא בלחוד ראשון דיום להו דסבירא תנאי כולהו הני דאשכחינן

 מדאורייתא לילו תופס מיתה יום דסבר הוא לחודיה יהודה ורבי מדרבנן אלא תפיס לא למיתה
 הוא מיתה יום דהוא ראשון יום הלכך כרבים הלכה ורבים יחיד ל"דקי כוותיה הלכתא דלית שמעינן

 95 לילה אנינות דקסבר ג"דר סברא והיינו נינהו דרבנן ואילך שני יום מליל אבל מדאורייתא דאיתיה ניהו

 אסמכינהו ימים שבעת אבל לאביו ויעש על לאו גופייהו יומי שבעה והני כוותיה תאוהלכ היא דרבנן
 ואי שבעה אבלות אף שבעה חג מה לאבל חגיכם והפכתי דכתיב רבנן אסמכינהו קרא אהאי אלא רבנן

 נוהג אינו אבל] ב"ע ד"י קטן - מועד[ מגלחין ואלו בפרק קטן מועד' במס דגרסינן ההיא לך קשיא
 מ"וש דיחיד עשה ודחי דרבים עשה אתי היא דמעיקרא אבלות אי בחגך ושמחת' דכתי לברג אבלותו
 100 אבל ק"דה מידי קשיא לא ההיא מיתה יום דהוא קמא יומא ליה דנפיק בתר דאורייתא חיובא דאיכא

 אבלות דאי מדאורייתא לילו את תופס ראשון יום ד"למ ואפילו הכל לדברי ברגל אבלותו נוהג אינו
  :דיחיד עשה ודחי דרבים עשה אתי אהי דמעיקרא

  א הלכה א אבל ם"רמב

 מן בילותא ואין', ה בעיני הייטב היום חטאת ואכלתי שנאמר, הקרובים על להתאבל עשה מצות
 105 דין אינו ימים השבעה שאר אבל, הקבורה ויום המיתה יום שהוא בלבד ראשון ביום אלא התורה

 רבינו ומשה הלכה ונתחדשה תורה ניתנה ימים שבעת אבל לאביו ויעש בתורה שנאמר פי על אף, תורה
  .המשתה ימי ושבעת אבלות ימי שבעת לישראל להם תקן



  ד"תשע חורף, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  1 מספר דף, אבלות

 

4 
 

   ו, ב אבל ם"רמב

, עליהן ויתאבל עמהן שיתעסק כדי קרוביו מפני הטומאה לו נדחת שהרי, אבלות מצות חמורה כמה
 110 מטמאין להטמא רצה לא שאם עשה מצות יטמא לה' וגו לאמו אליו הקרוב לשארו אם כי שנאמר

 מוזהרות ואינן הואיל הכהנות אבל הטומאה על שהוזהרו בזכרים אמורים דברים במה, כרחו על אותו
. מטמאות לא לאו ואם מתטמאות רצו אם אלא, לקרובים להתטמא מצוות אינן כן הטומאה על
 לא ארוסה אשתו דתניא הא קשיא א"א'. וכו הטומאה על שהוזהרו בזכרים א"בד/ ד"הראב השגת+/

  .+לו מיטמאה נשואה הא לו מיטמאה ולא אוננת לא היא וכן לה מיטמא ולא אונן

 115   לז עשה מצות ם"לרמב המצוות ספר

 שמנעם בעבור כי). אמור פ"ר( בתורה הנזכרים לקרובים הכהנים שיטמאו שצונו היא ז"הל והמצוה
 ושזה בידם שהרשות יחשבו שמא לקרובים להטמא להם והתיר לבד לכבודם למתים מלהטמא הכתוב

 והוא. חיוב אותם וחייב גזרה עליהם גזר לפיכך יטמאו לא רצו לא ואם יטמאו רצו ואם לבד התר
 רצה לא מצוה יטמא לה ספרא ולשון. לאחותו כלומר. יטמא לה) שם( שמו ויתברך יתעלה אמרו

 120 לה ליטמא רצה ולא הפסח בערב אשתו שמתה הכהן ביוסף ומעשה כרחו על אותו מטמאין ליטמא

 חייב מישראל איש כל כי כלומר. אבול מצות הוא בעצמו וזה. כרחו על וטמאוהו חכמים ודחפוהו
 על מוזהר שהוא בכהן אותו באר זה חיוב ולחזק. מצוה מתי חמשה כלומר קרוביו על להתאבל
 אבל ל"רה' עי( התבאר וכבר. האבלות דין יחלש שלא כדי ישראל כשאר פנים כל על שייטמא הטומאה

 אי ברגל אבלות נוהג אינו אבל) ב יד( קטן במועד אמרו ובבאור. דאורייתא ראשון יום שאבלות) נ"וש
 125 דאורייתא אבילות שחיוב התבאר כבר הנה. דיחיד עשה ודחי דרבים עשה אתי היא דמעיקרא אבלות

 אבילות ינהוג הכהן ושאפילו, דרבנן ימים מהשבעה והשאר, לבד ראשון ביום אבל, עשה מצות ושהיא
, ב יא, א ח( משקין במסכת זו מצוה משפטי התבארו וכבר. זה והבין. לקרוביו ויטמא ראשון ביום

, ב מג, ב מא, א כט, ב כב( ויבמות) ב ו, א ד( וכתובות) ב"ספ ף"ורי א כ - ב טז( מברכות ובמקומות) ג"ופ
 לקרובים להטמא הכהן שנחייב הזה והחיוב. הכהנים אל אמור בפרשת ובספרא) א יג( ז"וע) ב ק, ב צ

 130 אבל לקרובים שיטמא שנצטוה הוא הקרובים לזולת מהטמא שהוזהר מי כי. בו חייבות הנשים אין

 לה צוה לא כן) קסו ת"ל( במקומו שאבאר כמו) א כט קדושין( מת מטומאת עליה הזהיר שלא הכהנת
  :זה ודע. להטמא וברשותה אבילות תנהג אבל שתטמא עליה גזר ולא

   האבלות ענין -  האבל שער האדם תורת

 כתוב וכן, דרבנן יומי ושאר דאורייתא ראשון דיום ל"ז רבוואתא אמרי דאבילות יומי שבעה והני) פ(
, הוא דאורייתא וקבורה מיתה יום דהוא ראשון יום דאבילות רבנן אסכימו דהכין ל"ז רבינו בהלכות 135 

 למדו, ובפסוקות גדולות בהלכות כתוב וכן, מר כיום ואחריתה וכתיב היום חטאת ואכלתי דכתיב
 לו מת אנינות לענין') ב ט"צ זבחים( יום טבול בפרק דאמרינן ,מאנינות ראשון יום אבילות הגאונים

 עשר בארבעה וקברו עשר בשלשה מת לו מת, דרבנן לילו תופס דאורייתא מיתה יום עשר בארבעה מת
 והולכין עליו מתאוננין מתי עד מקשינן נמי') ב' ק שם( והתם, מדרבנן לילו תפיס לא דרבנן קבורה יום
 140 כיום ואחריתה ליה דלית איכא מי ליה אישתרי נקבר הא נקבר שלא זמן כל אומר רבי היום אותו כל

  . מר
 אחר הלך תורה בשל והלא באבל המיקל כדברי הלכה אמרו היאך כן אם השיבו ל"ז הצרפתים וחכמי

 השיבו ועוד. הרבים כדברי לעשות להם שהיה מחמירין ורבים מיקל ביחיד שכן וכל ,המחמיר
 שהה לא הא נפל אינו באדם יום שלשים ששהה כל אומר ג"רשב') א ו"קל שבת( ספקות לגבי מדאמרינן

 145 קא יתיב תלתין בגו שכיב ינוקא ליה איתליד יוסף דרב בריה אבילות לענין עלה ואיתמר, הוי ספיקא

 אלמא, חדשיו לו שכלו בגויה לי קים ליה אמר למיכל בעית קא צורניתא אבוה ל"א עליה מתאבל
 ומיעוט ויולדות מעברות הנשים שרוב פי על ואף מתאבל אינו שלמים חדשים לספק נולד אפילו

 מצינו זה ובולד, להקל המיעוט אחר ונלך תורה בשל להחמיר לרוב נחוש שלא מצינו היכן וכי, מפילות
, הוא מעליא ולד למימר עלה וסמכינן חולצת אינה היא כהן אשת אם יום שלשים בתוך מת שאמרו

 150 בדבר להקל שתולין למדנו, ראשון יום אפילו בו נוהגין ואין להקל בו הלכו אבילות לענין כן פי על ואף

 אמר') א ט"מ בכורות( לנחלה בכור יש בפרק איתמר נמי שלשים ביום מת ולענין. בתורה עיקר לו שאין
 נוהג ואינו, ועשרים תשעה יום דהוא דמי שלפניו כיום שלשים דיום אבילות לענין מודים הכל אסי רב

 אומר עקיבא' ר דתנן הוי דספקא גב על ואף, באבל המיקל כדברי הלכה שמואל דאמר אבילות עליו
 הנוהגין הדברים כל שהרי ועוד. לקולא אבילות לענין הכי אפילו יתן לא נתן לא ואם יטול לא נתן אם

 155 שסמכוה מקריעה חוץ ולמדנו בוזי בן יחזקאל לדברי שבאנו עד למדנו לא רבינו משה מתורת באבל

 בקריעה, המיקל כדברי הלכה אבילות, לחוד וקריעה לחוד אבילות') ב ו"כ( אמרו ולפיכך, תורה לדברי
 שהפך מי פרק בראש דאמרינן הא וכן. הוא סופרים מדברי שאבילות וסמך סעד זה וכל. הרבים כדברי
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 אפילו אלא ושרי הוא דמדרבנן אבלו ימי מיבעיא לא קאמר מיבעיא לא אמר אשי רב') א א"י ק"מ(
 הכי כפשטה נמי ההוא, רבנן שרו פסידא במקום הוא מדאורייתא מלאכה דאיסור מועד של בחולו
 160 באבל חכמים שמנו כל כך דרבנן מלאכה שאיסור וכשם, הוו דרבנן דאבלות שבעה דכולהו משמע

 למיתני ליה דהוה, במשמע אינו, נצרכה הימים דלשאר תאמר ואם. מזה בזה חומר מצינו לא, דרבנן
  . בכלל ראשון יום ויהא ואבל מועד
 לפניו מוטל מתו, זה של זמנו לא זה של זמנו והלא, אנינות מדין אבלות הגאונים למדו היאך תמה ואני
 נקבר, סופרים מדברי ולא תורה מדברי לא מתאבל אינו זמן ובאותו, אנינות עיקר וזה תורה דבר אונן

 165 שמת הרי, ותאבל לענין מר כיום ואחריתה שכתוב בזה עצמן ל"ז הגאונים תלו והיאך, עליו מתאבל

 אלא כלל אבילות כאן ואין, מר כיום ואחריתה תורה דבר אנינות כאן הרי שני ביום ונקבר ראשון ביום
 ועוד. בלב אלא מר כיום ואחריתה של מרירות שאין מינה שמע אלא, מזה זה נלמוד והיאך, מדבריהם

 איכא מי, חולץ לעיר נכנס נועל לדרך שיצא באבל אמרו היאך תורה דבר אבילות אי לי קשה
  . גוונא האי כי קולא בדאורייתא

 170 ברגל אבלותו נוהג אינו אבל') ב ד"י ק"מ( שאמרו מזו ל"ז הגאונים לדברי סעד מצינו בודאי ומיהו

 דהשתא אבילות ואי דיחיד עשה ודחי דרבים עשה אתי הוא דמעיקרא אבלות אי בחגך ושמחת דכתיב
 ל"ז הצרפתים שרבותינו אלא. באבילות עשה שייכא אלמא, דרבים עשה ודחי דיחיד עשה אתי לא הוא

 עושין שחכמים פ"שאע לומר, ליה קרו עשה נמי דדבריהם עשה אלא דוקא לאו עשה דהאי מפרשי
 ודחי דרבים דאתי, עליו החמירו לא בכאן, עשה במקום דבריהם והעמידו תורה כשל לדבריהם חיזוק
 175 ולא שבות משום שהוא בדבר לא אותו חותכין אין') ב ב"ל ה"ר( ה"ר של שופר לענין ושנינו. דיחיד

 תעשה ולא עשה טוב יום ליה והוה הוא עשה שבתון טעמא מאי עלה ואיתמר, ת"ל משום שהוא בדבר
 אלא, איכא תעשה לא ומאי עשה מאי שבות משום שהוא ודבר, ועשה תעשה לא את דוחה עשה ואין
 של מצוה וזה רבים של מצוה שזה אלמלא כאן אף, לדחות שלא תורה כשל דבריהם של מלאכות עשו

 ובשאלת הסנדל ובנעילת במלאכה ברגל אבילות מנהיגין והיו, עשה במקום דבריהם מעמידין היו יחיד
 180 ודחי בחגך דושמחת עשה אתי לא אנינות לענין שהרי תדע. תעשה ואל שב משום שהוא וכל שלום

 זבחים( והתם, לערב פסחו ואוכל טובל אינו אונן דאורייתא לילה אנינות האומר לדברי שהרי, אנינות
 חצות קודם מת לו מת, חצות לאחר מת לו שמת כאן חצות קודם מת לו כשמת כאן אביי אמר') ב ט"צ

 כל אלמא, אנינות עליה חיילא ולא לפסח איחזי חצות אחר, אנינות עליה חיילא לפסחא איחזי לא
 קולא מינה שמע אלא, דמעיקרא אפילו דיחיד עשה ודחי דרבים עשה דאתי אמרינן והכא, דחי דקדים

 185  : דרבים במקום דיחיד בעשה דבריהם העמידו שלא לומר דבריהם בשל היא

 תלמידיו לו אמרו אשתו שמתה הראשון לילה רחץ ג"ר') א ז"ט ברכות( בתורה קורא היה בפרק) פא(
 לילה אנינות ט"מ אני איסטניס אדם כל כשאר איני להם אמר לרחוץ אסור שאבל רבנו למדתנו לא

 רבינו בהלכות כתוב. רבנן ביה גזרו לא ובאיסטניס דגזרו הוא ורבנן מר כיום ואחריתה דכתיב דרבנן
. כותיה לן קיימא לא דרבנן לילה אנינות דקסבר ג"דר בהא כתבי דקא רבואתא למקצת חזינן ל"ז

 190 ואת חטאתם את הקריבו היום הן') ב' ק( יום טבול בפרק מדתניא כמותו הלכה הכריע ל"ז ורבינו

 שמעון' ר, יהודה' ר דברי אסור בלילה ובין ביום בין ולדורות מותר ובלילה אסור היום אני' וגו עולתם
 עליו מתאוננין מתי עד התם נמי ואמרינן, סופרים מדברי אלא תורה מדברי אינה לילה אנינות אומר

 רבי מדאמר דרבא קמיה רבנן אמרוה, לילו תופס נקבר שלא זמן כל אומר רבי לילו בלא היום אותו כל
 לילה אנינות רבי וסבר, מדאורייתא לילו תופס מיתה דיום מכלל מדרבנן לילו תופס הקבורה יום

 195 אינה לילה אנינות אומר רבי' וכו אסור היום אני' וגו חטאתם את הקריבו היום הן והתניא דאורייתא

 וגרסינן. תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו ורבנן הוא דרבנן לעולם, סופרים מדברי אלא תורה מדברי
 העמידו לא פסח וגבי דרבנן לילה אנינות קסבר לערב פסחו ואוכל טובל אונן') ב א"צ( בפסחים נמי

 לילו אבל דאורייתא בלחוד ראשון דיום להו דסבירא תנאי הני כל דאשכחן וכיון. כרת במקום דבריהם
 לילו תופס מיתה יום דסבר הוא לחודיה יהודה' ור, מדרבנן אלא תפיס לא למיתה שני ליל דהוא

 200 דהוא ראשון יום הלכך, כרבים הלכה ורבים יחיד ל"דקיי כותיה הלכתא דלית מינה שמעינן, דאורייתא

 הוא ג"דר סברא והאי, נינהו מדרבנן ואילך שני מליל אבל מדאורייתא דאיתיה ניהו הוא מיתה יום
 ברגל אבלותו נוהג אינו אבל דאמרינן ההיא לך קשיא ואי, כותיה והלכתא דרבנן לילה אנינות דקסבר
 דאיכא מינה דשמעת, דיחיד עשה ודחי דרבים עשה אתי הוא דמעיקרא אבלות אי בחגך ושמחת דכתיב
 דהכי מידי קשיא לא ההיא, מיתה יום דהוא קמא יומא ליה דנפיק בתר באבלות דאורייתא חיובא
 205 דאי מדאורייתא לילו תופס ראשון יום ד"למ אפילו הכל לדברי ברגל אבלותו נוהג אינו אבל קאמר

  . בהלכות כ"ע, דיחיד עשה ודחי דרבים עשה אתי הוא דמעיקרא אבלות
 לילה אנינות נמי סבר נחמיה' דר גב על ואף, דרבנן לילה אנינות דסוגיין פסק יפה אנינות לענין ובודאי

 לא היא דמעיקרא אבלות אי סתמא דאתמר שמעתא ומשום. עדיפא ורבנן דרבי הכי אפילו, דאורייתא
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 גמליאל רבן של רחיצה שהרי, ל"ז הגאונים לדברי כסיוע וזה. איתמר דמילתא דלרווחא, סוגין מידחיא
 210 רחיצה דאורייתא דאנינות עצמו ביום הא, לאנינות לילו תופס דאינו משום וטעמא היא אבלות מדיני

 בגמרא להו קים דודאי מפרשים ל"ז הצרפתים חכמי שגדולי אלא. הוא דאורייתא נמי דאבלות אסורה
 הלילה עד רחיצתו משהה היה לא לרחוץ מותר היה שאילו, עצמו ביום רוחץ היה לא גמליאל דרבן
 שאין וכיון, דרבנן לילה אנינות דקסבר בגמרא פירשו לפיכך, רחץ שהותר ומיד דעתו איסטניסות מפני

 לו שיש מפני עצמו ראשון ביום בכך הקל ולא, בלילה רחץ לפיכך באנינות' אפי כלל בתורה עיקר לו
 215 לא תורה היה שאילו דרבנן לילה אנינות סבר קא אלמא, תורה שלו ומרירות שאנינות בתורה עיקר

  . עצמו ראשון ביום רחץ שלא כשם למחר עד בלילה רוחץ היה
 ספק, אחיו שאינו ספק אחיו שהוא ספק) ד"פ( באבל שנינו. ל"ז הגאונים לדברי לסייע חוזר אני ועכשיו
' ר דברי קבורה יום עד מיתה מיום אנינה ואיזהו, מטמא ולא ואונן מתאבל בנו אינו ספק בנו שהוא
 ספק אלמא להחמיר אבלות ספק בכאן הרי, בלבד אחד יום אלא באנינות איסור לך אין א"וחכ, מאיר
 220 בהם הקלו דבריהם של ספק מפני שלא בעיני נראה, ולדות בספק הקלו למה שהקשינו וזו .הוא תורה

 מיקיים ולא אדם של בלבו אנינות בו ואין עליו דוה אדם של לבו אין קיימא בן ספק שכל מפני אלא
 לאמו ל"ת הנפלים ולבתו לבנו יכול בסיפרא ותניא. עליו מתאבלין אין הלכך, מר כיום ואחריתה ביה

, קיימא בני שאינן הנפלים ובתו בנו יצאו קיימא בני ובתו בנו אף קיימא בני ואביו אמו מה ולאביו
 ספק יצאו, ודאי קיימא בני ובתו בנו אף ודאי קיימא בני ואמו אביו מה רחמנא מיעטינהו לגמרי ומינה
 225 שאין וכיון, לו מטמא אינו קיימא בן הוחזק שלא כל אלא הרוב אחר אפילו בהם הולכין ואין, נפלים

 בנו זה נפל דהא רחמנא להו ממעט קא ספיקא משום לאו דנפלים, עליו מתאבלין אין לו מטמא כהן
 לענין וכן, מטומאה אבלות חכמים ולמדו, לנפלים יטמא שלא הוא הכתוב גזרת אלא, ודאי הוא

  . אנינות
 ה"ואפ הספק על מיטמא ואינו מיטמא הוא הודאי על יטמא לה) אמור כ"תו( התם דתניא גב על ואף

 230 איסורא איכא דהתם, מטומאה ואנינות אבלות למיגמר ליכא ספקות לענין, הספק על ואונן מתאבל

 הן ובתו בנו דודאי בנפלים כן שאין מה, ודאי תעשה לא ודחי דספק עשה אתי ולא כהן דטומאת
 על מטמא ואינו מטמא הוא הודאי על יטמא לה שאמרו שזה סבור ואני. הכלל מן הכתוב והוציאן

 ספק שאין לטומאה ספיקא למעוטי קרא מיצטריך דלא, קרא בה דנקיט הוא בעלמא אסמכתא הספק
  . איסורא ודאי מידי מוציא מצוה

 235 בשל אלא שבאבל מחלוקת מצאו שלא מפני לומר יש, באבל המיקל כדברי הלכה שפסקו ומה

 מונה אם ואילך משלשה רחוק ממקום ובבא, צפרנים ובנטילת, ככולו שביעי במקצת כגון ,דבריהם
 וההיא, תורה אבלות עיקר על שהחמירו סופרים בדקדוקי דבר של וכללו. רחוקה ובשמועה, עמהן

 שלפניו כיום שלשים דיום אבלות לענין מודים הכל') ב ט"מ בכורות( לנחלה בכור יש בפרק דאמרינן
 שספק פי על אף באבל המיקל כדברי הלכה שמואל דאמר שאמרו ומה, כדאמרן דמלתא טעמא דמי

 240 לענין לאו פלוגתא דההוא שלשים ביום למת ענין אינו ודשמואל, מאבלות נתמעט אחר מטעם הנפלים

 לחומרא ביה אזלי ולא באבלות רבנן מחמרי דלא לומר מדשמואל לה מייתי הכי אפילו, מיתניא אבלות
 עליהם מתאבלין אין דאורייתא נפלים דספק כיון הלכך, להקל דחינן רבים במקום דיחיד אפילו אלא

  . אבלות ספיקי בכל אזלינן דלקולא, מדרבנן בהו מחמרינן לא
 לא באבל המיקל כדברי הלכה כשפסקו דאפשר בתוספות אמרו ל"ז הצרפתים מחכמי והאחרונים

 245 של קולא מטעם שאילו, כך פסקו בראשון ואפילו תורה בשל אפילו אלא, דבריהם של שהוא מפני

 יחיד אפילו וכאן') א ו"מ( שהוציאוהו מי בפרק כדמסקינן כרבים הלכה רבים במקום יחיד דבריהם
 המיקל כדברי הלכה מפרשים הם וכן, תורה בשל שהוא פי על אף הוא קולא אלא, רבים במקום
 מכוונת אינה ל"ז מהם) ההוראה א"נ( ההשואה וזו. התם ד"דס למאי התורה מן הוא אפילו בעירוב
 כדברי הלכה יהא ולמה, דבריהם של שהוא מפני אלא בעירוב המיקל כדברי הלכה שם לנו ואין אצלנו

. השמחה אחר נמשך ולבו מספק אוננת אדם של דעתו שאין מפני ושמא. תורה בשל באבל המיקל 250 

 דמי שלאחריו כיום שלשים דיום אבלות לענין מודים הכל בבכורות שם ל"ז האי ורבינו ח"ר וגירסת
 וזו, בזה דעתם לסוף יורדין אנו ואין, גדולות בהלכות וכן, באבל המיקל כדברי הלכה שמואל דאמר

  . ע"צ
 אנינות עיקר שהוא לפניו מוטל בשמתו באבלות חייבוהו לא למה קדמיכון דשאילנא שאילתא ולענין
 255 דברי במקצת הוא נוהג דודאי לומר יש, מר כיום ואחריתה כתיב ועליו אדם של מרירותו ועיקר

, עליו אסרו נמי צרכו כל ואכילה, יין ושתיית בשר מאכילת וחומר קל ובסיכה ברחיצה אסור, אבלות
 בשר לאכול דמותר לרבים משנמסר לך תיקשי ולא, ובתספורת בשמחה שאסור לומר צריך ואין

 בשאילת ואסור הוא אסור ושמחה בעידונין מקום דמכל, לקברו עליו מוטל שאינו כיון יין ולשתות
 וכבר. אסורין אחרים אפילו עצמו מלאכת אי נמי במלאכה, בעיר כשהמת אסורין אחרים שאף, שלום
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 260 שאינו אלא אמרו לא, לישב צריך הוא קרקע גבי על אלא כפויה מטה על אפילו לישב אסור שהוא אמרו

 טרוד שהוא מפני עליו הקילו באלו, מטותיו בכפיית חייב ואינו הראש מעטף ואינו וסנדל מנעל חולץ
 ומנעל סנדל בחליצת עליו להחמיר באת ואם, לעיר מעיר עמו ולילך לקברו עליו ומוטל המת בעסקי

 בדין אינו במלאכה וכן. באלו עליו החמירו לא לפיכך, בכך נפסדין המת עסקי אף הראש ועטיפת
 שכן כל, הרבים לכבוד ראשו את מגלה קבורה לאחר אפילו והלא, מת של קבורתו מלאכת עליו לאסור
 265  . במשאו והנושאין עמו המתעסקים והרבים המת לכבוד

 ותפלין ושמחה ותשמיש וסיכה רחיצה כגון בעידונין אלא אינו התורה מן אבלות שעיקר עוד נראה וכן

 אלא שמחה של בדברים יתעסק שלא כשמה ואבלות, הם דשמחה ותספורת ותכבוסת פאר שהם
 מנעל אבל, שמחה של בדברים יתעסק שלא למדו שממנו שבלב אנינות וזהו, אבלות של בדברים

 לפיכך, העולם כל של מנוהג נפשו ולצער לענות תורה אמרה שלא, התורה מן אינן ועטיפה וסנדל
 270 כתובות( שאמרו ומה. נועל לדרך יצא באבל שאמרו למה בעצמו הטעם והוא, שיקבר עד באלו הקילו

 נמי מצוה שבעילת מפני, תורה בזה שאנינותו משום אסרוהו ולא ופורש מצוה בעילת בועל בחתן') א' ד
 לומר יש וכן. זה מפני זה ודחו לחתן פרט בדרך ובלכתך') א ז"ט ברכות( וכדתניא היא תורה של עשה

 לא ואילך משני אבל, תורה אבלות בו שיש ראשון יום אלא אסרום לא הם רבה דמצוה משום דתפלין
 בהם אסור אנינותו משעת מקום ומכל, דדבריהם אבלות משום תורה של גדולה מצוה לבטל רצו

 275 לבו ואין המת בקבורת טרוד שהוא ומפני, תפלין חלץ מיד בנו שמת כששמע עקיבא ברבי כדאמרן

 דיני במקצת התירוהו כרחם על שהרי ועוד, הגולל סתימת משעת אלא ושלשים שבעה מנו לא באבלותו
  . בכולם שנוהג משעה אלא שימנה בדין ואינו שפירשנו כמו מת של צרכו מפני שיקבר עד האבלות

 נראה ובגמרא, הוא האבלות כדין הנידוי דענין מקום בכל דמשמע, ל"ז הגאונים דברי סומך אני ועוד
 רב ואמר קרבנותיו שישלח מהו מנודה') ב ו"ט ק"מ( מדאמרינן, הוא התורה מן מנודה של שאבלותו

 280 ואי, קרבנותיהן משלחין והיו לשמים היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים אותן כל ש"ת יוסף

 אלא, לתקוני ליכא מקרבנות ישראל כל לבטל דהתם שכן וכל, דנידוי אבלות תיקון לא אכתי מדרבנן
 דברי לתרץ דעתנו השיגה כאן עד. דנהיג ממש באבל שכן וכל בהכי אבלות נהיג דמדאורייתא משמע

  . זכות עליהם וללמד ל"ז הגאונים
 ולא, התורה מן אבלותו וקבורה מיתה יום כשהוא ראשון יום שאבלות הזאת המדה לפי למדנו ועכשיו

 285 ואמו אביו והם, להם מטמא שכהן בתורה המפורשין מצוה מתי לשבעה אלא באבלות הנוהגים לכל

 מאמו אחיו שהם לאבלות עליהם שהוסיפו מתים שלשה אבל, ואשתו בתולה ואחותו אחיו ובתו בנו
 אונן ואינו להם מטמא כהן אין אלו, ומפותה אנוסה וכן מאם או מאב ארוסה או נשואה ואחותו
 שהוא אלא הזה בדרך ל"ז הספרדי משה' ר הרב כתב וכן, הוא סופרים מדברי נמי ואבלותן, עליהם

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

 ההיא, מצוה כמת אותה ועשו היא סופרים מדברי ל"ז הרב שאמר ומה. כרחו בעל הפסח בערב הכהנים
 הא ומינה, הכהונה בענין שכתבנו וכמו') ב ט"פ( רבה האשה בפרק כדאיתא בהדיא תניא קטנה באשתו

 ומקום סמך צד לו ידענו לא וזה, התורה מן שאבלותה נשואה באחותו כתב וכן. היא דאורייתא גדולה
 שהסכימו מה פי ועל וקבורה מיתה ביום שני טוב ביום נוהג שהזכרנו מתים שבעה אבלות והלכך. טענה

 295 ביום ואפילו שני טוב ביום נוהג אינו מדבריהם שהוא הנזכרים המתים שאר אבלות אבל, הגאונים

  . לפנינו לסדר עתידין שאנו מה פ"וע וקבורה מיתה
 אל ראשיכם אהרן בבני דכתיב משום דאורייתא ותספורת גיהוץ שלשים דגזירת ל"ז ד"הראב כתב

 פרע פרע וגמרינן, מיתה חייב פרם ושלא פרע שלא אחר הא תמותו ולא תפרומו לא ובגדיכם תפרעו
, תפרומו לא ובגדיכם תפרעו אל ראשיכם דכתיב דתגלחת לאבלות דבגדים אבלות ואיתקש, מנזיר
 300 איכא דאלמא דיחיד עשה ודחי דרבים עשה אתי הוא דמעיקרא אבלות אי שאמרו מה בזה מתרץ והוא

 הגאונים כדעת ל"ז הרב דעת והנה. ותספורת בגיהוץ ל"ז הרב לה ומוקים, בעשה דמעיקרא אבלות
 דודאי עלה לוסיף דלא הבו אומר ואני, שלשים גזירת עליהם ומוסיף התורה מן שהם דשבעה בגזירות

 שאר כאבלות אותו עשו, לרגל קודם ימים שבעה בקברו מבטלתן רגל שהרי תדע ,דרבנן שלשים אבלות
 פי על ואף, מבטלו רגל שאין התורה מן שהוא ראשון ביום כן שאין מה, מבטלתן שהרגל הימים

, הרגל שמחת של עשה עליו חלה שכבר ברגל אבלות יחול שלא הוא דין התם, ברגל בקברו שמפסיק 305 

 אם שלשים אלא, הרגל לאחר ונוהג בתורה עיקר לו שיש מפני לאבלות זכר לעשות רצו כן פי על ואף
 לא ואדרבה, הן אסמכתא דבריהם כל ועוד. השלשים בשאר הרגל לאחר וינהוג הרגל יפסיק הן תורה

 תלמודא והא, רשות עלמא לכולי הא, תמותו תעשו אם אהרן אבני אלא מיחייבי עלמא כולי הא משמע
 אהרן לבני לחיובא קרא האי אלמא עבודה בשעת דבמיתה ראש ופרועי יין שתויי דרשינן קרא דמהאי

 310 שאמרו כאותה מיתה חייב פרם ולא פרע שלא אבל שאמרו מה וכן, הוא בלחוד עבודה ובשעת משתמע
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 שאמרו כענין חכמים עונש מיתה ומאי, קאמר שבעה בכל ודאי והתם מיתה חייב מטתו ששימש אבל
  .מיתה חייב חכמים דברי על העובר כל

   ג סימן ג פרק קטן מועד מסכת ש"רא

   דאורייתא הוי ראשון יום דאבילות הגאונים מקצת ולדעת אלפס הרב לדעת הרי... 
 315 לחוד אנינות התורה מן ראשון יום דאנינות גב על ואף מדאורייתא כלל אבילות דליכא פירש י"ר אבל

 התורה מן ראשון ביום אסור דאונן והא בזה מותר בזה והאסור בזה מותר בזה האסור לחוד ואבילות
 באוני אכלתי לא כדכתיב שני מעשר ובאכילת) ב קא דף( יום טבול' בפ כדאיתא קדשים באכילת היינו
 שלא בעוד) ב יז דף( שמתו מי פרק בריש המפורשים בדברים לאוסרו חכמים בו החמירו ועוד ממנו
 פרק בסנהדרין תנן והכי התורה מן ראשון ביום שנוהג מקום בשום מצינו לא באבילות אבל מתו נקבר
 320 תרי ואנינות דאבילות משמע אלמא מתאוננין אלא עליו מתאבלין קרובין אין) ב מג דף( הדין נגמר

 כלה של אמה או חתן של אביו מת) א ד דף( דכתובות קמא פרק דאמר מהא לדבר וראיה נינהו עניני
 ונוהג מתו את וקובר ופורש מצוה בעילת ובועל לחופה הכלה ואת החתן ואת לחדר המת את מכניסין

 היאך התורה מן ראשון יום דאבילות איתא ואם אבילות ימי שבעת נוהג כ"ואח המשתה ימי שבעת
 אלא תחלה ראשון יום אבילות ינהוג הפחות לכל דרבנן דחופה משתה מפני התורה מן מצוה תדחה

 325   המשתה ימי מפני נדחין לכן מדרבנן אלא אינן אבילות ימי שבעת כל ודאי

 ביום דנקבר אלא מדאורייתא ראשון יום דאבילות אלפסי הרב קאמר דלא ראיה דלאו לי ונראה
 ק"ה דכתובות וההיא המיתה יום היינו מר כיום ואחריתה וכן דאהרן מאנינות לה יליף דהא המיתה

 אבילות ליכא הלכך למחר מתו את וקובר בלילה ופורש מצוה בעילת ובועל לחדר המת את מכניסין
 הביא ועוד לקמן שאפרש כמה ג"ה בעל דברי לסתור ת"ר שהביא ראיה י"ר דחה ג"ובכה דאורייתא

 330 ופדויו דכתיב נפל אינו באדם יום שלשים ששהה כל הבן פדיון גבי) א מט דף( בבכורות מדקאמר ראיה

 כלאחר שלשים דיום ומסיק שלשים כלאחר או שלשים כלפני שלשים יום לן ואיבעיא תפדה חדש מבן
 הלכה ל"דקי שלשים כלפני שלשים יום אלא כן אינו אבל ולענין התם עלה ואמרינן לחומרא שלשים
 כלאחר שלשים יום למימר לן הוה התורה מן ראשון יום דאבילות איתא ואם באבל המיקל כדברי

 אבילות שום ליכא ודאי אלא בכור גבי דאמר היכי כי לחומרא דאורייתא דספיקא לחומרא שלשים
 335 ליה קרי מדרבנן אלא שאינו פי על אף דיחיד עשה ודחי דרבים עשה אתי הכא דאמרינן והא דאורייתא

 איתא ובהדיא בעשה עובר לויה במחנה הנכנס יום טבול דקאמר) ב לב דף( בזבחים כדאיתא עשה
 אקרא דאסמכוה משום עשה ליה וקרי דרבנן איסורא אלא דליכא) א צב דף] (בפסחים) [כא דף בסוטה(

 לא בכאן עשה במקום דבריהם והעמידו תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו שחכמים פי על אף ק"וה
 דתנן שופר לענין כן עשו שלא פי על ואף דדבריהם דיחיד עשה ודחה דרבים עשה ואתי עליו החמירו

 340 שהוא בדבר ולא שבות משום שהוא בדבר לא אותו חותכין אין השנה ראש של שופר) ב לב דף ה"ר(

 עשה ואין תעשה ולא עשה טוב יום ליה והוה הוא עשה שבתון טעמא מאי עלה ואיתמר מלאכה משום
 מלאכות עשו אלא ביה אית תעשה ולא עשה מאי שבות משום שהוא ודבר ועשה תעשה לא את דוחה

 בלילה רחץ גמליאל דרבן) ב טז דף( קורא היה בפרק דאמרינן והא לדחות שלא תורה כשל דבריהם של
 כיום ואחריתה דכתיב הוא ביום דאורייתא אנינות טעמא מאי התם ומפרש אשתו שמתה הראשונה

 345 אלא דאורייתא איסורא איכא דביום משום לא רבנן ביה גזרו לא ובאיסטניס דרבנן לילה ואנינות מר

 קדשים אכילת כגון לאונן תורה שאסרה במה המיתה ביום דאורייתא איסור דיש כיון גמליאל רבן
 רחץ דאורייתא איסור דליכא בלילה אבל דרבנן דהוה באבילות אפילו לרחוץ רצה לא שני ומעשר
 משום לאו עליהן ומתאבלין אוננין הספיקות) ד"פ( שמחות במסכת דתנן והא הוה דאיסטניס משום

 דמשני וקאמר לאחרון שבע בן ספק לראשון' ט בן בספק מיירי אלא דאורייתא ספיקא אבילות דהוי
. קרוביו הם אחד מצד נפשך דממה כיון עליו יתאבלו לא אם היה דגנאי הקרובים עליו מתאבלין צדדין 350 

 ראשון ביום או מועד של בחולו או שני טוב ביום או ראשון טוב ביום שיכבא דשכיב היכא ג"בה כתב
 מיסלק בתרא יומא אבל טבי יומי כולהו דנפקי עד אבילות נהגו לא האחרונים טובים ימים שני של

 שני טוב ביום שיכבא ליה שכיב אי אבל כלל אבילות ביה נהיג לא אבל אבילות ימי שבעה למנין סליק
 דספק עשה ודחי דיחיד ודאי עשה דאתי שבעה למנין ליה וסליק אבילות ביה נהיג אחרונים ימים של

 355 הרב פסק וכן דרבנן ספיקא האחרון] טוב ויום[ דאורייתא והוה מר כיום ואחריתה דכתיב דרבים

 זה בדבר ל"ז הלכות בעל דברי על סמכינן דלא כתב ל"ז ת"ר וגם זו סברא על חולק הדינין וספר אלפסי
 צוה לא אשר את בשמו כותבין תלמידיו שהיו ופעמים היה עינים מאור ההלכות בעל גאון יהודאי דרב
 ונוהג' וכו מזוג ויינו טבוח טבחו שהיה הרי) א ד דף( דכתובות קמא בפרק אמרינן דהא לבו על עלה ולא

 ליה הוה בחופה התחיל דכבר כיון התם י"ופרש אבילות ימי שבעת נוהג כ"ואח המשתה ימי שבעת
 360 דלא דרבנן דחופה עשה ודחי דאורייתא דיחיד דודאי עשה אתי לא אמאי ג"ה דברי ולפי כרגל לגביה
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 האבילות שיתחיל קודם המשתה ימי שבעת נוהג אלא. מדרבנן דתרוייהו האחרון ט"מיו חופה חמירא
 המועד יגמור אבילות קודם המועד והתחיל הואיל אחרון טוב ביום שיכבא ליה שכיב אי נמי הדין והוא

 ימי שבעת קודם עברו קבורה ויום מיתה דיום התם דשאני זו ראיה דחה י"ור האבילות שיתחיל קודם
 התורה מן שהוא ראשון יום עבר וכבר מתו קובר ולמחר ופורש מצוה בעילת בועל כדקתני המשתה
' בפ דאמר מהא ג"ה דברי על הקשה ל"ז יהודה ר"וה מדאורייתא המיתה יום יום טבול בפרק כדאיתא 365 

 ושחרר עשרה שם מצא ולא הכנסת לבית שבא אליעזר' בר מעשה) ב מז דף וברכות ב לח דף( השולח
 בהן דלעולם גב על ואף תעבודו בהם דלעולם עשה דחי דרבים דעשה ומסיק לעשרה והשלימו עבדו את

 לומר ויש דרבנן תפלה ודחי דאורייתא דיחיד עשה אתי ולא דרבנן דתפלה ועשה דאורייתא תעבודו
 בו אין אבילות בקיום אבל דרבנן דהוי גב על אף עשה האי אלים הלכך הרבים את דזכה התם דשאני

 370   לרבים זכות

 נעשית הרגל ולאחר ברגל קרובה שמועה שמע) ב כ דף( בפירקין לקמן דאמרינן מהא מקשים ויש
 ליה הוה ליה משוית כחול ואי רגל של אחרון ביום שמע אפילו משמע אחד יום אלא נוהג אינו רחוקה

 לא ולהכי) ב ק דף( יום טבול בפרק כדאיתא דרבנן שמועה יום דגם קשיא ולא ושלשים שבעה לנהוג
 עשה דחי דאורייתא דהוי המיתה יום אבל דרבנן דתרוייהו כיון דרבים עשה ודחי דיחיד עשה אתי

 375 ודחי דיחיד עשה אתי לא דהשתא אבילות ואי דקאמר לדבריהם קשה שמעתין ומהך דרבנן דרבים

 גמרא מדקאמר ודאי אלא אבילות דנוהג אחרון טוב ביום מת דאם לפרושי ליה והוה דרבים עשה
 אחרון ביום ואפילו הרגל בכל כלל אבילות ואין ברגל פלוגתא דליכא אלמא דהשתא אבילות ואי בסתם

 דיחיד עשה' פי י"ורש ראשון ביום ואפילו התורה מן אבילות שום דאין לעיל פרישית דהא ועוד
 בעלמא כדאמר הוי מדאורייתא לומר רצה כאבל ודום התאנק דום האנק ליחזקאל רחמנא ליה דקאמר

' בפ לעיל דאמר והא אקרא ואסמכה יחזקאל ואתא לה גמירי גמרא אלא אמרה מאן יחזקאל דאתי עד 380 

 לן נפקא מיחזקאל דלאו מלאכה איסור בענין היינו דמדרבנן אבלו בימי מיבעי לא) ב יא דף( שהפך מי
 והאי מלאכה בעשיית אסור אבל אף מלאכה בעשיית אסור חג מה לאבל חגיכם והפכתי מדכתיב אלא
 מינה מדילפינן דאורייתא הוי מיחזקאל דיליף דאבילות מיסתבר והכי הוא בעלמא אסמכתא ודאי

 מיחזקאל לאו תפילין דפטור מתפילין ראיה דאין נראה ולי. דאורייתא דהוי התפילין מן אבל לפטור
 385 יום אלא מתפילין מיפטר לא ואבל מיניה דגמרינן דאבילות מילי כשאר שבעה כל ניפטר כ"דא גמרינן

 באפר מעולל מר ביום ואבל פאר איקרו תפילין אלמא עליך חבוש פארך ביחזקאל מדכתיב אלא ראשון
 מצות חכמים בטלו תעשה ואל ובשב אפר במקום פאר שהוא תפילין האבל שישים נכון ואין קרנו

  :ראשון ביום תפילין

   רסא סימן) מרגליות( חסידים ספר

 390 לה שאין תורה או בזויה מצוה שתראה כגון עוסקים לה שאין מצוה למת הדומה המצוה את לך אהוב

 שאין תראה ואם, קדשים סדר תלמוד נשים וסדר מועד לומדים עירך שבני שתראה כגון עוסקים
 מת תדוגמ הם כי כולם כנגד גדול שכר ותקבל תלמדם אתה שמתו מי ופרק קטן מועד ללמוד חוששים

 בנות לו שהיו לאחד דומה שזה בהם רגילים אין אדם שבני הלכות ואותן מסכתות אותן אהוב ,מצוה
 יודעות אחיותי לאביה אמרה, לינשא תבעוה שלא אחת בת ונשארה להם והשיאם אדם בני ותבעום
 395 אומנות לי נתת למה אבל לאנשים והיו הכל עליהם קפצו לכך רוקם מעשה אורג מעשה נקייה אומנות

 לאיש הייתי שמחה בגדי אומנתי הייתה אלו מתים לתכריכי אבל בגדי לארוג ממנה מרחיקים שהכל
 לה והדומה קטן מועד אמרה כך, אצלך ילכו שהכל אותך משבח אני אביה לה אמר, מאחיותי כאחת
') ב' ז קהלת( נאמר כבר הרי טוב לה השיב ה"והקב מסכתות כשאר בי עוסקין אין למה עולם של רבונו

 למה ועתה. לבו אל יתן והחי האדם כל סוף הוא באשר משתה בית אל מלכת אבל בית אל ללכת טוב
 400 בשאר כמו ידקדק ולא ממהר הוא בתוכחתו תקוץ ואל) א"י' ג משלי( שכתוב לפי סכנה שהיא אומרים

 בני שלשון לפי מזיק מסוכן מקום אינו' אפי סכנה בחזקת אותו שתופסין דבר שכל לפי ועוד, מסכתות
 ילמדו וגם רע דבר יארע שלא ה"להקב יתפלל אותה ללמוד הרוצה יעשה כך אלא מזקת ועינם אדם
') ב' ז ש"שה( וכתיב מזקת ועינם אדם בני שלשון אחר ינזק ולא יזיק ולא יפרסם לא בחשאי הרב

 כמעט ביח' שנא ינזק ולא בסתר יהא ק"ומוע שמתו מי כמו מיתות תחלואי חלאים כמו ירכיך חמוקי
 405 מעשה שדורש מי לשמוע קרוב המות מלאך דברים' בב שמעתי וגם'), כ ו"כ' ישעי( זעם יעבור עד רגע

 ערך בן א"ור ז"דריב כמעשה מרכבה מעשה הן הן ואמר המות מלאך נענה לכן, קטן ובמועד מרכבה
 בלא לישר בול בכל יעסוק לכן המות על ממונה שהוא בו וכיוצא ק"מוע וכן) ממנו להפרע יכוין לא(

  .הספר בראש כדאיתא' וכו מצוה כל וכן בה ראש קלות
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   הקדמה האדם תורת

 410 במלאת, בחלקו שמח ויש. וששון עצב איש ולכל, רצון חי לכל כי, לדבר חפצתי נא הנה, המחבר אמר

, רישו וישכח ישתה, ואיום נורא הבא המחרת ינשה. היום מגדי יאכל. הצומח במזל, ושמח ירון, ספקו
, החדוה בימי האבל יזכור, עינו ראתה יקר וכל, בזמנו ויקוץ, בחייו ימאס, נלבב ויש. נפשו עמל וכל

, רע אם כי יתנבא לא. והאנחה היגון מפני הששון יניס, לשמחה הבכי יקדים. התקוה בימי והיאוש
, השכל מדרך תועה הראשון כי, למרע לבבם המלכים ושניהם. יגרע ומזור מכאוב יוסיף דעת יוסיף
, גבולו דרך ויעלה, מזלו היום יצמח, סגלגל הגלגל כי, יכלכל לא במשפט ודבריו חכם לא בן והוא 415 

. עינו תלן ובהמרותם, בחלונו ויאירו יזהירו בבוקר, אניות עם חלפו, בתחתיות כוכביו ישקעו ומחרתו
 האריכו, תבל יקר כל, לנבל חידות יביעו, פה ירחיבו אשר, נסכם לצון אנשי ועם, יתחכם כי והשני

 ויקח במשפט יתן, נאמן ודיין אמת עד והוא, הזמן על דבה להוציא, ללשונותם בגוייהם, למעניתם
, והמזרות הכוכבים כי, השורה את עליו קלקל ולא איש על דרך העביר לא, ובמשורה במדה במשקל
 420 היטב וגם ירעו לא כי להם תביט אל, להחיותם ולא אנשים להמית לא, ולמאורות ובלילה ביום למשול

, יגרע לא עינו ומצדיק, משפט יעות לא, לכל והמטיב הטוב והוא, הכל יבא הכל אדון מאת. אותם אין
 סודות בדרכיו ויש, בעתו יפה עשה הכל את, לרעתו רשע וירשיע צדיק יצדיק, רע ויבא חכם הוא וגם

 ועמוק שיהיה מה רחוק, בריה כל מדעת נשגבים ויש. יחכמו רבים לא כי, נסכמו היחידים ולהם, נעלמו
 משפט אלהי כי, המשפט ולאמת הדין לצדק רק, המלך אחרי שיבא, וההלך הדל האדם ומה, שהיה מה

 425  . לו חוכי כל אשרי' ה

 לרפוד ראוי היותו מעת, למות מעותד האדם היות אחרי כי, גומר ודעתי חושב שלבי מה אומר והנני
 התמה ומן, שימותו יודעים החיים כי, נאותו ולבכות ולנוד, מת על יתגודדו למה, צלמות בגיא יצועיו

 האדם תולדת כי בזה והתשובה. נהי יודעי אל ומספד, אבל אל אכר יקראו למה, ויהי דבר יודעי על
  . יתפרדו מטבעם כי יחרדו כן על, כולם לטבח ירדו הקדמוני החטא ומן, לעולם לחיות
 430 על אסרה לא, הנחמה על ומצוה האבל על איסור השלמה בתורה ואין, והשכלתי הסתכלתי ואמנם

 עבודה האבל כי להבין לנו וראוי, האנחה תתעב ולא הבכי תרחיק לא, וקרחה התגודדות רק המתים
 הזה וכענין, איה ביתו ולדעת, יהיה מה בסופו ולהתבונן להתאונן, מיוחדים דרכים על, יתברך לאלהינו

 וכתיב, לבו אל יתן והחי האדם כל סוף הוא באשר משתה בית אל מלכת אבל בית אל ללכת טוב כתוב
 דברים בשלשה הסתכל ל"ז רבותינו ואמרו, לבכות עת ונאמר, לב ייטב פנים ברוע כי משחוק כעס טוב
 435 יקרנו אם חטאיו על להתאונן והשנית'. וכו הולך אתה ולאן באת מאין דע עבירה לידי בא אתה ואין

  . ולקונן לבכות ראוי אלה על, בבניו מקרה עליו בא או, שניו מלאת טרם, אסון
 כלב לבו אשר, הגדול והמלך, יציע ואפר ושק, הרגיע ולא בכה, שעשועים ילד על, דעים תמים האב והנה

 הילד מות אחרי ואם, בעפר ועפר ארצה שכב, יהיה החכם ידע ולא ראה לא אשר הילוד על, האריה
 מדרך בזה הלב אומץ כי, ימס המס לבבו, חמסו נפשו אשר אבשלום ועל אמנון על הנה, תפר בגדיו
 440  . חטאיו על גבר חי אדם יתאונן מה כתוב הזה הענין ועל. והתשובה ההודאה מדרכי בו והמורך, המרד

 כרוב ורחם הוגה אם כי' ה לעולם יזנח לא כי, ממנו למעלה כתוב כי, אומר בבאור הזה הפסוק ולפרש
 מתחלת שאמר כמו לאלהים ותיחלו בתשובה תשובו אם ל"ר, איש בני ויגה מלבו ענה לא כי חסדיו

 מרצונו אדם בני יענה לא האלהים כי, חסדיו כרוב אתכם ירחם, תדרשנו לנפש לקויו' ה טוב הפסוק
 או, עליהם ממשלתו להראות, אסיריו שהם הארץ אנשי רגליו תחת ולדכא, בחפצו איש בני יגה ולא

 445 בלבו השם ראה לא זה כל, לפניו בחטאם כלומר, עמו בריבם דליהם לעות או, גביריהם משפט להטות

 עליכם הבאות והרעות הרבות הצרות כי תחשבו אל, ואמר חזר הרע מן חפצו שהרחיק וכיון. כן לעשות
 מאתו בא הכל, צוה לא שהשם והיה דבר שאמר זה הוא מי כי, יתברך מאתו באות ואינן, לכם מקרה

 מושך האחר והכתוב, יצא לא עליון ומפי שיהיה דבר ובטוב ברעות ואין, המעשים כל ונבראו צוה והוא
 הוא במשפט כי, ברע חפץ לו אין שמו יתברך והוא, מאתו והכל מפיו יוצא שהכל מאחר כן אם. חבירו
 450 ונחקורה דרכינו נחפשה, אחריו אמר כן על, ויתאבל יתאונן חטאיו על, האדם יתאונן ומה, הכל עושה

 גוזר הבורא שאין לומר והטוב הרעות תצא לא עליון מפי כי אמרו ל"ז המפרשים ורבי', ה עד ונשובה
 הזה בפסוק והנכון, חטאיו על יתאונן כן על, מעשיו כל עצמו ברשות כי, טובה או רעה לעשות האדם על

  . שאמרנו מה
 מות כי בתורה וידוע, מצוה, הקשים ופגעיו הרע מקרהו בעת חטאיו על האדם התאונן פנים כל ועל

 455 ימיך מספר את בברכות ונאמר, שמים בידי המיתה או הכריתות מדין, לו עונש הזקנה קודם האדם

 בניהם את יגדלו אם כי וכתיב, ימותו ערירים שכתוב כמו עונש אביהם בחיי הבנים מיתת וכן, אמלא
 הנקצב זמן טרם שימות מי כ"א, בארצך ועקרה משכלה תהיה לא בברכות ונאמר, מאדם ושכלתים

, הבנים באבדן וכן, ולהתאבל עליו להתאונן לו האוהבים ראויים וכן, להתאונן הוא ראוי אדם בני לרוב
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 מן ושובם, ההוא הצער להם הגורמים החטאים על האלהים עבודת בדרך התאוננותם שיהיה רק
 460  . מוחלט רע הוא הזה בענין, החזק והלב האמיץ בסבל והיאוש, שלהם הודע לא על והתודותם, הנודעים

, בחכמתם והמתחכמים היונים לפלוסופי רבים מאמרים תמצא כי, תאבה אל חטאים יפתוך אם בני
 על ומיאשים העתיד מכחישי, עמל מנחמי, דבר ללא משמחים, המחשבות ומחזקי הלבבות כח מאמצי

, הספר עם אמר הגוים חכם סקראט כי. כופר וכל, בהם יבחר תועבה, אפר משלי זכרוניהם, העבר
 ועוד, עליו אתעצב אותו אחסר שאם דבר לי שאין מפני אמר, מעולם נעצב ראינוך לא מדוע שאלוני

, אמר ועוד, כלל שידאג מי האומלל ואמרו, ברעתו ידאג ולא בטובתו ישמח לא העולם שיכיר מי אמר 465 

. הפילוסופים חבריו ועם עמו רבות וכהנה, בישובו וישתדל העולם מן נוסע כי שידע מי נפתה מאד מה
 וכאשר, והבל ריק ותהו אפס תבל מעשה כל לעשות, מתחכם ולכל להם ראוי הזה הענין כי ואמנם
 הנה, גרונם ורוממות, לשונם לך יוסיף ומה לך יתן מה, ישפיקו נכרים ובילדי, ויעמיקו יגביהו יוסיפו
 כל ועם, הבהמה מן לאדם יתרון אצלו ואין, דמה להבל הכל, כולם על הוסיף הקדש ברוח המלך שלמה

 470 ביום טוב האדם להיות צוה והוא, השקר ובין האמת בין להבדיל, בקר לרע טוב ובין, וחקר אזן זה

  . ספוד עת ונאמר, לבכות עת כדכתיב, דמעה יוריד רעה וביום, טובה
, הרע יצר זה מאד, הטוב יצר זה טוב והנה) ט"פ( רבה בבראשית אמרו ל"ז רבותינו האמת חכמי והנה

, ובנות בנים הוליד ולא אשה נשא ולא בית אדם בנה לא הרע יצר אלמלא, מאד הוא טוב הרע יצר וכי
 כל ועם, הכל יוצר עבודת לבד קיום בו שאין מפני ותהו אפס עולם של ישובו כל לעשות הרחיבו העמיקו

 475 בקיום העולם בעניני לעסוק הוא האלהים מעבודת כי, בלבותם ולישרים לטובים, מאד טוב הוא זה

 ובהקימו אותנו בהצליחו כי ונאמין ונדע, לעד עומדת אותנו ביצירתו האלהים חפץ היות למען, המינים
 אהבה של יסורין הן או, קצף עליהם' ה קצף רחקיו ובהכריתו, בעיניו חן מצאנו תבל מוסדות ממנו

 על וההשתומם ההתקצף כי לומר צורך ולא ספק ואין. ה"בע הזה בספר שנבאר כמו, להן כראוי
 תראה הנה', ית המלך שפט אשר במשפט מרדו מצד ואשם ופשע, השכל מצד גמורה סכלות המקרים

 480 בכה בגדיו קרע, אליו הגיע ומה ככה על ראה מה, והנוראות הגדולות התלאות בספור איוב ספר

 שיהיה במה דבר של כללו, מבורך' ה שם יהי לקח' וה נתן' ה, שופטו וברך, האבלות דרכי בכל והתאבל
 במקרה יתלהו, יחם לא ולבבו, ויתנחם יתיאש ואם, ומשוגה אולת, והדאגה הקצף כי, היה כבר ואשר

 לאור תדבק ובו, לאורה מאפלה תצא ממנו, נהרה תשכון עליו, התורה דרך זה, ינהג בשגעון, במנהג או
 בית בבנין מהרה יראנו, וסוחרה צנה ורצונו, נירא מקצפו אשר והאלהים. הטהורה המנורה באור

 485 כל מעל דמעה אלהים' ה ומחה לנצח המות בלע שכתוב מקרא, החבורה ובכל בנו ויקיים, הבחירה

 .דבר' ה פי כי הארץ כל מעל יסיר עמו וחרפת פנים


