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Introduction to Hilkhot Aveilut / Semakhot 

Death As A Cultural Window 

  נ פרק בראשית
ל) א( ף ַוִּיֹּפ֥ יו ַעל־ְּפֵנ֣י יֹוֵס֖ יו ַוֵּיְ֥בּךְ  ָאִב֑  :ַוִּיַּׁשק־ֽלֹו ָעָל֖
ו) ב( ף ַוְיַצ֨ ים ֶאת־ֲעָבָדיו֙  יֹוֵס֤ ְפִא֔ ט ֶאת־ָהֹר֣ יו ַלֲחֹנ֖ ים ַוַּיַחְנ֥טּו ֶאת־ָאִב֑ ל ָהֹרְפִא֖  :ֶאת־ִיְׂשָרֵאֽ
 

  ,Bereishit Rabbaמדרש ברשית רבה, פרק ק'
למה מת יוסף בפני אחיו... רבי אמר על שחנט את אביו, אמר ליה הקב"ה לא הייתי יכול לשמור את 

 דעתהון דרבנן קרוב לה' פעמים יהודה אומר עבדך אבי עבדך אבי והוא שומע ושותק צדיקי!? ...על
Why did Joseph die before his brothers? Rebi said: Because he embalmed his father. Hashem said to 
him, ‘Can I not protect my righteous ones?... But in the opinion of the rabbis: Nearly five times did 
Judah say; ‘Your servant, my father’, yet he heard it and kept silent 

Aveilut for one’s family 

  אמור פרשת כא פרק ויקרא

אֶמר) א( ֹ֤ ה ְיֹקָוק֙  ַוּי ר ֶאל־ֹמֶׁש֔ ים ֱאֹמ֥ ן ְּבֵנ֣י ֶאל־ַהֹּכֲהִנ֖ ם ְוָאַמְרָּת֣  ַאֲהֹר֑ א ְלֶנֶ֥פׁש ֲאֵלֶה֔ א־ִיַּטָּמ֖ ֹֽ יו ל   :ְּבַעָּמֽ
י) ב( ב ִאם־ִלְׁשֵא֔רֹו ִּכ֚ יו ַהָּקֹר֖ יו ְלִאּ֣מֹו ֵאָל֑ יו ּוְלִבּ֖תֹו ִלְב֥נֹווְ  ּוְלָאִב֔   :ּוְלָאִחֽ
ה ַהְּבתּוָלה֙  ְוַלֲאֹח֤תֹו) ג( יו ַהְּקרֹוָב֣ ר ֵאָל֔ ה ֲאֶׁש֥ א־ָהְיָת֖ ֹֽ יׁש ל א ָלּ֖ה ְלִא֑  :ִיַּטָּמֽ
 

  ב עמוד כ דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד

, ואמו, אביו, אשתו: הן ואלו, עליהן מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן, כהנים בפרשת האמור כל: רבנן תנו
. מאמו בין מאביו בין נשואה ואחותו, מאמו הבתולה ואחותו אחיו עליהן הוסיפו. ובתו, בנו, ואחותו, אחיו

 אינו: אומר אלעזר בן שמעון רבי. עקיבא רבי דברי, שלהם שניים על מתאבל כך - עליהם שמתאבל וכשם
 היינו חכמים. עמו מתאבל - עליו שמתאבל כל: אומרים וחכמים. אביו אבי ועל בנו בן על אלא מתאבל

 .בבית עמו בינייהו איכא -! קמא תנא

 ו סעיף שעד סימן אבילות הלכות דעה יורה ערוך שולחן
 

 לנהוג צריך אין בפניו שלא אבל, בפניו בעודו ודוקא. מת לו מת אם עמו מתאבל, עליו שמתאבל מי כל
 כבוד משום אמה על או אביה על אלא עמה מתאבל אינו עליה שמתאבל פ"שאע, מאשתו חוץ; אבילות

 . עמה מתאבל אינו, אחר מאיש ובתה בנה או ואחותה אחיה על אבל, וחמותו חמיו
, המתאבלים כבוד משום אלא זה דאין, עמו המתאבלים של זה באבלות להקל נוהגין דהאידנא א"וי: הגה

 והוא ש"הרא בשם טור( המתאבלים עם כלל להתאבל שלא האידנא נוהגין וכן. למחול כולם נהגו ועכשיו
). ב"פ מיימוני הגהות( המתמיהים מן אלא אינו ה בזה המחמיר וכל), א"פ י"והגמי ה"בת ן"ורמב מ"א' בפ
 דהיינו, הראשונה שבוע  כל בעצמן אבילות קצת מראין, לעדות לו הפסולין, המת קרובי שכל נהגו מ"ומ
 נהגו אוסטרייך גדולי( שבת בשאר כמו בגדיהם קצת משנים ואין רוחצים שאינן, הראשון שבת אחר עד
 .שכתבתי כמו והעיקר, אחרים בעניינים להחמיר עוד שנהגו מקומות ויש). כן
 



 ב"ה

  לז עשה מצות ם"לרמב המצוות ספר

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

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

 חכמים ודחפוהו לה ליטמא רצה ולא הפסח בערב אשתו שמתה הכהן ביוסף ומעשה כרחו על אותו
 קרוביו על להתאבל חייב מישראל איש כל כי כלומר. אבול מצות הוא בעצמו וזה. כרחו על וטמאוהו

 כל על שייטמא הטומאה על מוזהר שהוא בכהן אותו ארב זה חיוב ולחזק .מצוה מתי חמשה כלומר
 .האבלות דין יחלש שלא כדי ישראל כשאר פנים

  ב עמוד יד דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד

 ודחי, דרבים עשה אתי - הוא דמעיקרא אבילות אי. בחגך ושמחת שנאמר, ברגל אבילותו נוהג אינו אבל
  ...דרבים עשה ודחי דיחיד עשה אתי לא - הוא דהשתא אבילות ואי. דיחיד עשה

 דמי עלמא לכולי כרגל השנה דכל, גדול כהן

In The Image of God 

  כא פרק דברים

י־ִיְהֶי֣ה) כב( יׁש ְוִכֽ ְטא ְבִא֗ ֶות ֵח֛ ת ִמְׁשַּפט־ָמ֖ יתָ  ְוהּוָמ֑ ץ ֹא֖תֹו ְוָתִל֥  :ַעל־ֵעֽ

ין) כג( ץ ִנְבָל֜תֹו לֹא־ָתִל֨ י־ָק֤בֹור ַעל־ָהֵע֗ ּנּו֙  ִּכֽ י־ִקְלַל֥ת ַה֔הּוא ַּבּ֣יֹום ִּתְקְּבֶר֙ ים ִּכֽ א ָּת֑לּוי ֱא�ִה֖ ֹ֤ ְת�֔  ְתַטֵּמא֙  ְול  ֶאת־ַאְדָמ֣
י� ְיֹקָו֣ק ֲאֶׁשר֙  ן ֱא�ֶה֔ ה ְל�֖  ֹנֵת֥  :ַנֲחָלֽ

  כג פסוק כא פרק דברים י"רש

 לשני משל. בניו הם וישראל דיוקנו בדמות עשוי שאדם, הוא מלך של זלזולו - תלוי אלהים קללת כי) כג(
 אומר אותו הרואה כל, ונתלה ללסטיות נתפס ואחד, מלך נעשה אחד, לזה זה דומין שהיו תאומים אחים
 :נמרצת קללה קללני והוא) ח, ב' א מלכים( כמו, וזלזול הקל לשון שבמקרא קללה כל. תלוי המלך

  ג פרק אבל הלכות ם"רמב

 ו הלכה

, קרוביו אפילו באהל המת עם נכנס אינו וכן, יטמא לא ולאמו לאביו שנאמר לקרובים מטמא אינו גדול כהן
 יבא לא מת נפשות כל ועל שנאמר

 ח הלכה

 ולקוברו לו להטמא חייב גדול כהן אפילו, לו מטמא זה הרי בדרך מצוה במת שפגע כהן

 

 



 ב"ה

For The Bereaved 

  יג פרק אבל הלכות ם"רמב

 יא הלכה

 מנהגו שזהו מדאי יתר כלומר, לו תנודו ואל למת תבכו אל שנאמר, מדאי יתר מתו על אדם יתקשה אל
 שבעה, לבכי שלשה, יעשה כיצד אלא, טפש זה הרי עולם של מנהגו על] יותר עצמו[ והמצער, עולם של

 . דברים החמשה ולשאר לתספורת יום שלשים, להספד

 יב הלכה

, בתשובה ויחזור במעשיו ויפשפש וידאג יפחד אלא, אכזרי זה הרי חכמים שצוו כמו מתאבל שאינו מי כל
 חרב כאילו עצמו את יראה, הראשונים ימים שלשה כל, כולה החבורה כל תדאג שמת חבורה מבני ואחד

 כנגדו עוברת] כאילו[ ואילך מכאן, זוית בקרן מונחת] היא כאילו[ שבעה ועד ומשלשה, צוארו על לו מונחת
 להקיץ שצריך מכלל חלו ולא אותם הכיתה אומר הוא והרי, משנתו ויעור ויחזור עצמו להכין הז כל, בשוק
 .ולחול

 

Tentative Schedule 

1. Intro 3rd Feb – A review of the overall themes  
2. Aninut – 10th Feb – the period immediately after death before burial 
3. Aveilut – 17th Feb – the nature of shiva and sheloshim, de’oreita or derabanan 
4. Lo talin – 24th Feb – burying the dead 
5. Suicide – 2nd March – tracing the evolution of the halacha of suicide 
6. Rambam – 9th March – the Rambam’s unique take on aveilut 
7. Purim – 22nd (Tuesday at THINK) Aveilut on Purim and the nature of Purim 
8. Benefit from the dead - medical cadavers – 30th March 
9. Organ Transplants #1 - 6th April 
10. Organ transplants #2 – 13th April 
11. Aveilut on Hagim? (erev Pesach) April 20th 
12. Aveilut chadasha and yeshana - May 4th – Individual mourning vs. historical 

mourning 

 


