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 III אבילות
The Nature And Laws of Shiva 

 
 טז. – :יד דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד .1

 מנודין .אסור עלמא דכולי מכלל - תפרעו אל ראשיכם אהרן לבני רחמנא להו מדקאמר, בתספורת אסור אבל
 .ולכבס לספר אסורין ומצורעין מנודין: שמע תא? בתספורת הן מה ומצורעין

 מנודה. מיחייבי עלמא דכולי מכלל - שפם על תעטה ולא ליחזקאל רחמנא ליה מדקאמר, הראש בעטיפת חייב אבל
 מן עליהם שירחמו עד וכאבלים כמנודין ויושבין מתעטפין והן: שמע תא: יוסף רב אמר? הראש בעטיפת מהו

 השמים

 מהו מנודה. אסור עלמא דכולי מכלל - עליך חבוש פארך ליחזקאל רחמנא ליה מדקאמר, תפילין להניח אסור אבל
 ? בתפילין מהו מצורע. תיקו -? בתפילין

 ?שלום בשאילת מהו מנודה, דם האנק ליחזקאל רחמנא ליה דקאמר, שלום בשאילת אסור אבל

 תא? תורה בדברי מהו מצורע ...?תורה בדברי מהו מנודה. דם ליחזקאל רחמנא מדקאמר, תורה בדברי אסור אבל
 - ובזיעה וברתת וביראה באימה להלן מה, בחורב אלהיך' ה לפני עמדת אשר יום בניך ולבני לבניך והודעתם: שמע
, ובתלמוד במדרש ולשנות, ובכתובים ובנביאים בתורה לקרות מותרין נדות ובועלי והמצורעין הזבין: אמרו מכאן

 . מינה שמע, אסורין קריין ובעלי, ובאגדות בהלכות

 בגדי נא ולבשי נא התאבלי אליה ויאמר חכמה אשה משם ויקח תקועה יואב וישלח דכתיב, בתכבוסת אסור אבל
: שמע תא -? בתכבוסת הן מה ומצורעין מנודין. מת על מתאבלת רבים ימים זה כאשה והיית שמן תסוכי ואל אבל

 . מינה שמע. ולכבס לספר אסורין ומצורעין מנודין

 -? בקריעה מהו מנודה. מיחייבי עלמא דכולי מכלל - תפרמו לא אהרן לבני רחמנא להו דקאמר בקריעה חייב אבל
 . מינה שמע, מקורעין שיהו - פרמים יהיו בגדיו: שמע תא -? בקריעה מהו מצורע. תיקו

. עליה מטותיהן כפו - הפכתיה ובעונותיהם, בהן נתתי דיוקני דמות :קפרא בר דתני, המטה בכפיית חייב אבל
 . תיקו -? המטה בכפיית הן מה ומצורע מנודה

 מנודה. במלאכה אסור אבל אף - במלאכה אסור חג מה לאבל חגיכם והפכתי דכתיב, מלאכה בעשיית אסור אבל
 ? מלאכה בעשיית מהו

: שמע תא, יוסף רב אמר? ברחיצה מהו מנודה. סיכה בכלל ורחיצה, שמן תסוכי ואל דכתיב, ברחיצה אסור אבל
 .ובאבל במנודה מוצא אתה וכן. מותר - ורגליו ידיו פניו אבל, גופו כל אלא אמרו לא - ברחיצה אסור כשאמרו

 מנודה. אסור עלמא דכולי מכלל - ברגליך תשים ונעליך ליחזקאל רחמנא ליה מדקאמר, הסנדל בנעילת אסור אבל
 ? הסנדל בנעילת מהו

 מהו מנודה. אסור דמעיקרא מכלל - אליה ויבא אשתו שבע בת את דוד וינחם דכתיב, המטה בתשמיש אסור אבל
 . מטותיהן ושימשו, היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותן כל: שמע תא, יוסף רב אמר? המטה בתשמיש
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Aveilut As De’oreita or DeRabanan 

 א הלכה ה פרק אבל הלכות ם"רמב .2

, ולסוך, ולרחוץ, ולכבס, לספר אסור א: מדבריהם ימים ובשאר התורה מן ראשון ביום בהן אסור שהאבל דברים אלו
, ראשו את ולפרוע, המטה את ולזקוף, תורה בדברי ולקרות, מלאכה ולעשות, הסנדל את ולנעול, מטתו ולשמש
 . דבר עשר אחד הכל, שלום ולשאול

 א הלכה א פרק אבל הלכות ם"רמב .3

 ביום אלא התורה מן אבילות ואין', ה בעיני הייטב היום חטאת ואכלתי שנאמר, הקרובים על להתאבל עשה  מצות
 בתורה שנאמר פי על אף, תורה דין אינו ימים השבעה שאר אבל, הקבורה ויום המיתה יום שהוא בלבד ראשון
 אבלות ימי שבעת לישראל להם תקן רבינו ומשה הלכה ונתחדשה תורה ניתנה ימים שבעת אבל לאביו ויעש

 .המשתה ימי ושבעת

  א הלכה א פרק אבל הלכות משנה כסף .4

 חולקין י"ור ת"שר פי על אף ן"והרמב ף"הרי דעת וכן רבינו כדעת הגאונים דעת. הקרובים על להתאבל עשה מצות
 צוה לא שבמקרא עליה לתמוה יש' ה בעיני הייטב היום חטאת ואכלתי שנאמר ממה רבינו שהביא הראיה מ"ומ

 היא ז"ל המצוה כתב שלו המצות ובספר יום באותו חטאת שיאכל' ה בעיני ייטב שלא אהרן שאמר אלא שיתאבלו
 קרוביו על להתאבל חייב מישראל איש כל כלומר איבול מצות הוא בעצמו וזה לקרובים שיטמאו הכהנים שנצטוו
 כשאר פנים כל על שיטמא הטומאה על מוזהר שהוא בכהן אותו ביאר זה חיוב ולחזק מצוה מתי ששה כלומר
  אבילות דין יחלש שלא כדי ישראל

 א סעיף, דאורייתא ראשון יום אבלות שצח סימן אבילות הלכות דעה יורה ערוך שולחן .5

 בשבעה, אמורים דברים במה. מדרבנן, הימים ושאר; דאורייתא הוי, וקבורה מיתה יום הוא אם, ראשון יום אבלות
 ראשון ביום אפילו), ד"שע בסימן כדאיתא( עליהם שהוסיפו אותם אבל, להם מטמא שכהן בתורה המפורשים מתים
 .המתים בכל דרבנן הוי וקבורה דמיתה ראשון יום אבילות שאף אומרים ויש. מדרבנן הם

 יג סעיף  שצט סימן אבילות הלכות דעה יורה ערוך שולחן .6

 טוב ביום או, חג של או פסח של האחרון טוב יום שהוא שני טוב ביום מת לו שמת מי, ט"י שני שעושין במקומות
 מיתה יום שהוא ראשון יום ואבילות, מדבריהם שני טוב ויום הואיל, האבלות בו נוהג, ביום בו קברו, עצרת של שני

, ביום בו וקברו, ה"ר של שני ט"בי מת אם אבל. תורה של עשה מפני דבריהם של עשה ידחה, תורה של וקבורה
 שהכהן בתורה המפורשים מתים בשבעה אמורים דברים במה .הם ארוך כיום הימים ששני, אבלות בו נוהג אינו

 נוהג אינו לפיכך, מדרבנן אלא אבלותם אין), ד"שע בסימן כדאיתא( עליהם שהוסיפו אותם אבל, להם מטמא
 . קורע אינו, שני טוב ביום אבילות שנוהג שאמרנו באותם אפילו. טוב יום בשום אבלות עליהם

 כדעת דסוברין: הגה. וקבורה מיתה יום הוא אפילו, מת שום על גליות של שני ט"בי להתאבל שלא נוהגין והעולם
 ).ש"ורא י"ור ת"ר( לשנות ואין, פשוט המנהג וכן, דאורייתא אבלות שום שאין האומרים
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 ניהוגי אבילות מול אבילות כגברא
Avelhe Practises of Aveilut vs. The Person As T 

  ב עמוד טו דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד .7

 אונן שהוא בזמן ולא, שלם שהוא בזמן - שלמים: אומר שמעון רבי, דתניא, קרבנותיו משלח אינו אבל

 יא הלכה ב פרק המקדש ביאת הלכות ם"רמב .8

 ,לבונה או עצים או יין אפילו, שבעה כל קרבנותיו משלח אינו האבל

 ד הלכה יג פרק אבל הלכות ם"רמב .9

 העם ושאר, האבילות ימי שבעת כל במקומו ויושבין כשרין אדם בני עשרה באים, להתנחם אבלים לו שאין מת
 .במקומו ויושבין העם משאר עשרה מתקבצין ויום יום בכל קבועין עשרה שם היו לא ואם, עליהן מתקבצין

  א עמוד יא דף ברכות מסכת בבלי תלמוד .10

 בהם נאמר שהרי, התפילין מן חוץ, בתורה האמורות המצות בכל חייב אבל: רב אמר זבדא בר אבא רבי אמר
 !עליך חבוש פארך: שנאמר, פאר

 ה סעיף לח סימן תפילין הלכות חיים אורח ערוך שולחן .11

 .חדשות פנים באו' אפי, חייב ואילך מכאן, תפילין להניח אסור ראשון ביום אבל

12. Rav Soloveitchik, Out of the Whirlwind, Aninut and Avelut, pp3-5 

Man, the Halakhah maintains, does not have to wait patiently for one mood to pass and for another to 
emerge gradually. He disengages himself, quickly and actively, and in a wink replaces a disjunctive frame of 
mind with a cathartic-redemptive one. The Halakhah, which showed so much tolerance for the mourner 
during the stage of aninut, and let him float with the tide of black despair, now – forcefully and with a shift of 
emphasis – commands him that, with interment, the first phase of grief comes abruptly to a close and a 
second phase – that of avelut – begins. 

With the commencement of avelut¸the Halakhah commands the mourner to undertake a heroic task: to start 
picking up the debris of his own shattered personality and to reestablish himself as man, restoring lost glory, 
dignity and uniqueness… 

Yes, the Halakhah tells man, death is indeed something ugly and frightening, something grisly and monstrous, 
yes, death is trailing behind every man, trying to defear him his ambitions and aspirations; all that is true. 
Nevertheless, the Halakhah adds, death must not confuse man; the latter must not plunge into total darkness 
because of death. On the contrary, death gives man the opportunity to display greatness and to act heroically, 
to build even though he knows that he will not live ot enjoy the sight of the magnificent edifice in whose 
construction he is engaged, to develop, to explore, to enrich – not himself, but coming generations. The day 
is short, the workload is heavy, the Master is strict and demanding and the commitment therefore is great.  


