
 

 

 

 

                                
                                       

 על אב בית דין ועל נשיא? ,מצינו בין אבלות על חכם חילוקים לוא .1

 מפני שעסוקין בהספדו.  ,בית מדרשו בטל חכם שמת:

 ומשנים כולם מקומם בבית הכנסת.  .כל בהמ"ד שבעירו בטלין :אב"ד שמת

 רק לקריאת התורה וכל אחד מתפלל בביתו.  ,כל בהמ"ד בטלין ובעירו של הנשיא מתכנסין לבהכנ"ס  :נשיא שמת

 ילו בשוק אלא יושבין ודוממין. ישילכו ויט מר לאוא ר' יהושע בן קרחה

 כיון שמושך את הלב ומסיח הדעת מהאבילות, אלא יושבים ודוממים.  ,אין אומרים דבר הלכה או אגדה בבית אבלים: עוד למדנו

  ר' חנניה בן גמליאל היה אומר הלכה ואגדה. אמנם

 

 כיצד סדר הליכתו של האבל לבית הכנסת? .2

 : נוהג ככל אדם. ברביעי: יושב במקומו ואינו מדבר כהרגלו. בשלישי: אינו יושב במקומו הקבוע. בשני: אינו יוצא מביתו. בשבוע הראשון

 ושב במקומו וכו'.י: שניה אינו יוצא מפתח ביתו, שלישי אינו אלאלא הוצרכו לומר שבשבוע ראשון אינו יוצא, שהרי כולם באים לנחמו.  :לר' יהודה

 

 לישא אשה עד לאחר שלושים מתחילת האבילות. מה הדין אם מתה אשתו?אסור לאבל  .3

 לפני הרגל השלישי כבר מותר.  ר' יהודה:שה רגלים. לאסור לישא אחרת עד שיעברו ש :ת"ק

 משום ביטול פו"ר.  ,מותר לישא אשה לאלתר אם אין לו בנים

 שהיא תגדל אותן.  -מפני פרנסתן  ,מותר לישא לאלתר הניחה לו בנים

 ואעפ"כ בא עליה רק לאחר שלושים יום. .שאני נושא אותך ,ני אחותךביוסף הכהן ואמר לאחותה בבית הקברות לכי ופרנסי  שתו שלשמתה א - מעשה

 

 אלו בגדים מגוהצים אסור לאבל ללבוש בתוך השלושים? .4

 .ולבנים אסרו, ונהגו אביי ורבא למעשה כמות -: רק חדשים ראבר"שרק חדשים אסרו.  רבי:בין חדשים ובין ישנים היוצאים מהמכבש.  ת"ק:

 

 לפרש המשנה. כיצד?כיצד ים אין אבילות בשבת, ומקור מחלוקתם מרים יש אבילות בשבת ובני יהודה אורבני גליל אומ .5

 שנינו שבת 'עולה' למנין אבילות וע"כ שנוהג דיני אבילות.  בני גליל:

 ואם היה נוהג דיני אבילות פשיטא שאינה מפסקת.  ,שנינו אינה מפסקת ימי האבילות בני יהודה:

 :בברייתא דלהלן ורצו להעמידם במחלוקת תנאים

  ,מחזיר פניו ואוכל ,ואם אין עושה מחיצה י'. ואם אין ,אוכל בבית חבירולו בית אחר,  קברו, אוכל בבית אחר ואם איןלל טכשמתו מו

 אין מברכין ומזמנין עליו, פטור מקר"ש, תפילה, תפילין ומכל המצוות.  ,רך ומזמןבואינו אוכל בשר ואינו שותה יין אינו מ באינו מיס

 כיון שאסור בתשמיש.  ,אינו חייב בעונה לת"ק:ר בבשר ויין, וחייב בכל המצוות. מות ב,, מיסובשבת שא"א לקוברו

 מתוך שנתחייב בכל המצוות, נתחייב בעונה. ולדעת ר"ג:

 : מחלוקתם תלויה האם יש דיני אבילות בשבת.ולכאורה

 רק משום שעדין לא חל עליו אבילות. אבל כאן כל אחד יסבור הפוך. התיר,ר"ג וכן רק משום שמתו מוטל לפניו.  : שיתכן שת"ק אסר,ונדחה
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