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  הקובר את מתו שלשה מים קודם לרגל

  ו-שנה מועד קטן ג, המ

   שבעה גזרת הימנו בטלה לרגל קודם ימים שלשה מתו את הקובר
   שלשים גזרת הימנו בטלה שמנה
 5  :עולין ואינן מפסיקין רגלים מפסקת ואינה עולה שבת שאמרו מפני

   כשבת עצרת המקדש בית משחרב אומר אליעזר רבי
   כרגלים הכפורים ויום השנה ראש אומר גמליאל רבן

  :כשבת הכפורים ויום השנה ראש כרגלים עצרת אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא אומרים וחכמים

  כתב יד קויפמן –ו -משנה מועד קטן ג, ה

   10 

   ב ק"מו תוספתא

  ו הלכה
 בו מתעסקין ורבים הרגל אחר חמשה ומונה הרגל את מפסיק הרגל קודם ימים שני מתו את הקובר

   אחרים אצל בצנעה עושין ושפחותיו עבדיו אחרים ידי על נעשית ומלאכתו
 15  ז הלכה

 רבים אין אחרים שלשה רבים בו מתעסקין ראשנים ארבעה הרגל אחר שבעה מונה הרגל מתוך שלשה
 ושפחתיו עבדיו אחרים ידי על נעשית ומלאכתו הרבים בו שיתעסקו לו עולה הרגל שאין לפי בו' מתעסקי

   אחרים אצל בצנעה עושין
  ח הלכה
 20 שלשים עליו שיעברו עד לספר אסור הרגל בערב סיפר לא אם הרגל בערב מספר לרגל קודם ימים שמנה

   שלשים לספירת לו עולה שבעה לספירת לו עולה הרגל שאין פ"שאע יום
  ט הלכה

 יום' אפי' אומ יעקב בן ליעזר' ר הרגל אחר יכפה לא לרגל קודם ימים שלשה המטה כפיית שקיים מי
 זוקף שבת ובערב אחת שעה' אפי' אומ הלל ובית ימים שלשה' או שמיי בית' או שמעון' ר בי לעזר' ר אחד

 25 בתוך להתאבל רשיי אין אבל בלבד אחד יום אלא לו נשתייר לא' אפי כופה שבת ובמוצאי מטתו את

  ביתו בתוך בצנעה נוהג אבל המועד

   ה הלכה ג פרק קטן מועד מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

  . עולין ואינן מפסיקין והרגלים מפסקת ואינה עולה שבת שאמרו מפני
  . המיטה בתשמיש מותר שהוא יוחנן רבי בשם סימון' ר

 30 הדא מיניה נש בר שמע לא יוחנן' דר תלמידיו כל אמרין הכין ל"א סימון' ר בי יודה' ר עם ירמיה' ר קם

  . אבוך אלא מילתא
 אמר ל"דריב מילתיה הכין דהכין מילייא אילין מן אלא איתאמרת לא דאיתאמרת אין יעקב רבי ל"א

 שהרבים אלא ברגל אבל אין אמרו והלא ל"ריב בשם סימון' ר דאמר. המיטה בתשמיש אסור שהוא
 בתשמיש אסור הוא הרי הרגל הרי התיבון המיטה בתשמיש אסור שהוא בצנעה מהו. בצינעה בו נוהגין

 35  . תעלה לא המיטה בתשמיש אסורה והיא הואיל השבת אף עולה ואינו המיטה

  :שבת בלא לשבעה אפשר אי אבל רגל בלא לשבעה איפשר בא' ר אמר
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   ג פרק קטן מועד מסכת ם"לרמב המשנה פירוש

 ואינה עולה וענין. שבעה גזרת ממנו בטלה הרגל קודם אחת שעה אפילו מתו את הקובר ההלכה פסק] ה[
 אצלינו שהכלל לפי, האבלות מפסקת ואינה למנין ועולה שלשים מכלל או שבעה מכלל שנמנית, מפסקת

 40 ואפילו האבל בהם נאסר אלו שכל הראש ופריעת בחמין ורחיצה המטה תשמיש כגון נוהג שבצנעה דברים

 השלים שאם, עולין ואינן. אבלות מדיני דבר שום בו נוהג ואין מקום מכל מפסיק הרגל אבל, בשבת
 הרגל ימי מנין נאמר ולא, שביאר כמו שלשים גזרת ממנו בטלה כן אחרי הרגל ובא אבלות ימי שבעת
. שיתבאר כמו כולן שבעה גזירת מבטל אלא, שבעה למנין עולה אינו רגל וכן. שלשים למנין עולין בלבד
  .אבלות ימי מכלל נמנין רגל ימי אין הרגל בתוך המת נקבר ואם

 45   י אבל ם"רמב

  א הלכה
 ותשמיש הראש עטיפת כגון, שבצנעה בדברים אלא בשבת אבילות ואין, אבילות למנין עולה השבת
, המטה את וזוקף מנעליו לובש אלא, אבלות בהן נוהג אינו שבגלוי דברים אבל, בחמין ורחיצה המטה

 ואם, אמו ועל אביו על אפילו, בשבת קרוע בגד ילבש ולא, מחליף בגד לו יש ואם, אדם לכל שלום ונותן
 50  . לאחריו הקרע את מחזיר להחליף לו אין

  ב הלכה
 על ואף, שתחשך עד עליה ישב לא כ"ואעפ, ולמעלה המנחה מן שבת בערב המטות את זוקפים מאימתי

  . שבת במוצאי אותן וכופה חוזר אחד יום אלא לו נשתייר שלא פי
  ג הלכה

 55 שעה אפילו מתו את הקובר וכל, בהן נוהג אבלות מדברי דבר אין הכפורים ויום השנה ראש וכן הרגלים

 ראש לאחר מונה נמצא, שבעה גזירת ממנו בטלה הכפורים ויום השנה ראש קודם או הרגל קודם אחת
 ושבעת שבעה גזירת בטלה שהרי, יום עשר ששה הפסח ולאחר יום ועשרים שלשה הכפורים ויום השנה

 אחד יום שהוא פי על אף יום עשר ששה אחריה מונה עצרת קודם קבר אם וכן, עשר ארבעה הרי החג ימי
 שלשה הכפורים ויום השנה ראש לאחר מונה נמצא/ ד"הראב השגת. +/ימים לשבעה ועולה רגל היא הרי

 60  .+ שבעה השנה וראש שבעה הוא הרי השנה ראש לפני אחד יום שהרי שבוש כאן יש א"א. ועשרים

   טובים וימים שבתות ענין - האבל שער האדם תורת

 שמונה, שבעה גזירות ממנו בטלו לרגל קודם ימים שלשה מתו את הקובר') א ט"י ק"מ( מתניתין) פה(

 מפסיקין הרגלים מפסקת ואינה עולה השבת שאמרו מפני, שלשים גזרת ממנו בטלו לרגל קודם ימים
 הכפורים ויום השנה ראש אומר ג"ר, כשבת עצרת המקדש בית משחרב אומר אליעזר רבי, עולין ואינן

 65 הכפורים ויום השנה ראש כרגלים עצרת אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא אומרים וחכמים, כרגלים

  . כשבת
 וכבר הראשונים ימים בשלשה האבלות חומר שעקר כיון, לרגל קודם ימים שלשה מתו את הקובר פירוש

 לא שעדיין לפי שלשים בגזרות נוהג אבל, שבעה גזרות כל ממנו ומבטל אבלותו מפסיק הרגל, אותן נהג
 בגזרת אחד יום שנהג כיון, הרגל קודם ימים שמונה מתו קבר. כלום מהן נהג ולא הגזרות אותן עליו חלו

 70 את בקובר, מפסיקין הרגלים שאמרו מפני, שלשים גזרת ממנו ומבטל אבלותו מפסיק הרגל, שלשים

 ואינן, להם קודם משלשה פחות בקוברו שבעה למנין עולין ואינן, להם קודם ימים ושמונה שלשה מתו

 למנין לעולם עולה והשבת. עצמו ברגל בקובר או להם קודם משמונה פחות בקוברו שלשים למנין עולין
  . מפסקת ואינה ושלשים שבעה

 שדינן מפסיקין דרגלים טעמא אליעזר' ר קסבר, כשבת עצרת המקדש בית משחרב אומר אליעזר רבי
 75 וכן, נינהו ימים דשבעה הכל הפסיקו הרי שבעה למנין יעלו נמי אמרנו שאם אלא, כשבת לעלות היה

 והרי עולה הוא שבעה למנין עולה אם שבעה כל תשלומין לו שהיו קיים המקדש שבית בזמן עצרת
 ,שבעה כדין להפסיק שלשים דין ועשו, מפסיקין אמרו יעלו לומר יכולין היו כשלא לפיכך, הפסיק

, עולין ולא מפסיקין לא אמרו ממנו אבלות עיקר יבטל שלא כדי הרגל קודם ימים שני מתו את וכשקבר
 ליום אלא עולה אינה תעלה לומר באנו ואם שבעה כל תשלומין לעצרת שאין המקדש בית משחרב לפיכך

, רגלים שאינן הכפורים ויום השנה בראש לומר צריך ואין, מפסקת ואינה עולה כשבת היא הרי, אחד 80 

 הן כרגלים הכפורים ויום השנה ראש אף סבר גמליאל ורבן. הן כשבת קיים המקדש שבית בזמן דאפילו

 אבלות מצינו לא תפסיק אמרנו שאם משום עולה דשבת דטעמא, עולין ואינן מפסיקין טובים ימים דכל
 שהיא עצרת לומר צריך ואין הן כרגלים הכפורים ויום השנה ראש אבל, שבת בלא שבעה שאין לפי שבעה

 אליעזר' דר כטעמא רבנן, כרגלים עצרת אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא אומרים וחכמים. כרגלים
 85 כשבעה שבעה כל תשלומין לו היו המקדש בית דבזמן כיון סברי דרבנן עליה פליגי בהא אלא, להו סבירא

  . וכדפרישית אחד יום שהן לפי כשבת הכפורים ויום השנה ראש, ומפסיק חשוב הוא ימים
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...  
 יש דאמר מאן, בשבת אבילות אין אמרי והני בשבת אבילות יש אמרי הני גלילא ובני יהודה בני) פח(

 בשבת אבילות יש ד"ס אי מפסקת אינה דקתני בשבת אבילות אין ד"מ, עולה דקתני בשבת אבילות
 90 שבעה דאין משום דעולה טעמא בשבת אבלות אין דאמרי ולהני .... מיבעיא אפסוקי נהגא אבלות השתא

 ואינה עולה שבת בשאלות פריש משבחא אחא ורב, שבעה אבלות לך אין עולה אינה ואם שבת בלא
 ,בהו כתיבא שמחה טעמא מאי עולין ואינן מפסיקין הרגלים, ביה דכתיב הוא עונג טעמא מאי מפסקת

 למיתני דבעי איידי מפסקת אינה דקתני הא בשבת אבלות יש דאמרי ולהני. גדולות בהלכות כתוב וכן
  .כלל אבלות אין ולמר בפרהסיא בין בצינעה בין אבלות יש למר, מפסקת אינה שבת תנא מפסיקין רגלים

...  95 

') ב' ד( נשאת בתולה בפרק דגרסינן ,נוהג ברגל אפילו אלא דנוהג בשבת מיבעיא לא שבצינעא ודברים) צ(
 דאמר יוחנן' לר ליה מסייע, הנשים בין ישנה ואשתו האנשים בין ישן הוא הימים אותן כל, חופה לענין

 ורבינו הגאונים גירסת היא וזו, נוהג שבצינעא דברים אבל במועד אבלות אין שאמרו פי על אף יוחנן' ר
 שמועתו והיא נוהג שבצינעא דברים אבל בשבת אבלות אין שאמרו פי על אף שם שגורס ויש. ל"ז הגדול

 100 ומפרש, נוהג שבצינעא דברים יוחנן' ר אמר הכי לאביי יוסף רב ליה דאמר כאן האמורה יוחנן' ר של

 אינו הכל לדברי עולין ואינן שמפסיקין ברגלים אבל בצינעא בה הנהיגו עולה שהיא לפי בשבת דדוקא
 בדעת שמסכימין ל"ז החכמים מן אחרת וכת ל"ז ם"הרמב דעת וזו, כלל בפרהסיא ולא בצינעא לא נוהג

  . הזה
 שכן כל, חיזוק צריכין ואינן קבלה דברי שדבריהם הראשונים דברי על ונסמוך בואו, נסמוך מי על ואנו

 105 הביאו שהרי מוכרע הוא ממקומו ועוד, והבדוקות הישנות ובנוסחאות הספרים בכל כתובה שהגירסא

 אינן הם שאף, דמי הרגל בתוך כקובר חופתו ימי בתוך מתו הקובר והרי, חופה ימי לענין יוחנן' ר דברי
 שבת בין שאמרו עצמו וההפרש והחילוק, גמורה ראיה וזו, בצינעא נוהג כן פי על ואף כרגלים עולים
 בזה כרגל שבת דלדידיה, בשבת אבלות אין האומר לדברי אינה, עולה אינו וזה עולה שזה מפני למועד

, דעולה משום ודייק בפרהסיא בין בצינעא בין בשבת אבלות יש האומר לדברי אלא, אבלות אין ובזה
. עולה אינו דהא אבלות אין ובמועד, ועולה אבלות יש בשבת, שבת מדין רגלים דין חלוק ודאי לדידיה 110 

 דברים אבל בשבת אבלות אין השמועה בסוף שהעלינו למה וכן כלל בשבת אבלות אין דאמר למאן אבל

 בדברים רק ונוהג אבלות אין שבשניהם, בכך הפרש בהן אין השבת כדין הרגלים דין, נוהג שבצינעא
 משום מפסקת ואינה עולה וזו, שבעה גזרת בכל נהג שלא כיון עולין ואינן מפסיקין שאלו אלא, שבצינעא

  . לעיל כדפרישנא איפשר דלא
 115 אבל המועד בתוך להתאבל רשאי אבל אין בתוספתא מצינו, שלנו מתלמוד חוץ הללו דברים וכשנחפש

, בצינעא ונוהג אבל שאינו כאלו במועד אבל תניא נמי) ז"פ( רבתי ובאבל, ביתו בתוך בצינעא נוהג
' ר אמר עולין ואינן מפסיקין הרגלים מפסקת ואינה עולה שבת שאמרו מפני הכי גרסינן נמי ובירושלמי

, מפסקת וזו עולה זה לפיכך בשבת ולא ברגל פירוש, המטה בתשמיש מותר שהוא יוחנן' ר בשם סימון
 נש בר שמע לא יוחנן' דר תלמידוי כל מן היכי ליה אמר סימון' בר יהודה' ר עם ירמיה' ר קם ואמרינן

' ר אמר אמרינן והדר. מעולם יוחנן רבי אמרה שלא לו לומר רצה פירוש, אבוך אלא מילתא הדא מיניה 120 

 לא או שנאמרה בין פירוש, הכין דהכין מיליא מן אלא איתמרת לא אין איתמרת אין אחא בר יעקב

 המטה בתשמיש אסור שהוא אמר לוי בן יהושע' דר מילתיה ואמרינן, הוא כן אמת הדבר אם נאמרה
, בצינעא בו נוהגין) שהרבים א"נ( שהן אלא ברגל אבל אין אמרו והלא לוי בן יהושע' ר בשם סימון' ר דמר
 הברייתא זו לוי בן יהושע רבי בשם סימון' ר הביא פירוש, המטה בתשמיש אסור שהוא בצינעא מהו

. המטה בתשמיש אסור שהוא בו נוהג שהוא הצינעא ופירש בצינעא ונוהג דקתני רבתי באבל שם השנויה 125 

 אסורה שהיא פי על אף השבת אף עולה ואינו המטה בתשמיש אסור הוא הרי הרגל הרי איתיבון והקשו
 לשאלה חזרו שבצינעא בדברים נוהגין רגל ואחד שבת דאחד שלמדו כיון' פי, תעלה לא המטה בתשמיש

 אפשר בא רבי אמר ומתרץ, ומפסיק עולה שאינו וזה מפסיק ואינו שעולה זה נשתנה מה כן אם הראשונה
 תאמר אם, שבעה אבלות ליכא תפסיק שבת תאמר ואם, שבת בלא לשבעה אפשר ואי רגל בלא לשבעה

 130 ועוד, דחג דומיא לאבל חגיכם והפכתי משכחת ולא, לעולם רצופים שבעה ליכא תעלה ולא תפסיק לא

  . וברורים נכונים בדברים זו מחלוקת ביררנו הרי .היא עולה מפסקת אינה שלעולם כיון

 אין שאמר למי בגמרא מהן הקשו לא למה בצינעא דברים נוהג הברייתות מן שהבאנו כיון תשאל ואם
 משנת שהיא או, רשות' ר' ת' נ שמואל וכדברי רשות שאמרו בצינעא נוהג לומר שיש לפי, בשבת אבילות

 בהרבה מצינו ועוד, מהן משיבין שאין בגמרא בהן כיוצא והרבה, יוחנן רבי לדעת שנשנית קפרא בר
 135 מפנין' בפ ששנינו כאותה ,כן אמרו ולא כוותיה תניא ולומר ברייתא להביא יכולין שהיו בגמרא מקומות

 אחרת ועוד, מינה ליה מסייע ולא הונא דרב כוותיה ברייתא דמיתניא תפוח בשר גבי') ב ח"קכ שבת(
 ק"ובפ צלויה ביצה גבי') ב ח"ל( מעמידין אין' ובפ, פרוטה שוה בו שאין שני במעשר') א ג"נ( הזהב בפרק



  ד"חורף תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  2מספר  דף, אבלות

 

 מכל אבל. הרבה בתלמוד בהן כיוצא וכן, פתחו להחזיר שבקש מבוי מבני אחד גבי') א א"י( בתרא דבבא
 מפסקת ואינה עולה טעם ופירשו, ברגל המטה בתשמיש אסור שהוא בירושלמי העלו הרי מקום

 140 ונתבררה, כלל ברגל אבילות שאין לומר הנזכרים החכמים כת שהטעת הקושיא, עולין ואינן ומפסיקין

 . כהוגן זו ספקא


