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  סימ�  שפה
  
  

  די� שאלת שלו� באבל
  
  
  ,אבל אסור בשאילת שלו�  �  .ק טו"מו

  

  .'האנק דו�'דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל                        

  
  

  :ק כא"מו פ"ע' ע  א"שו
  

  .אבל אסור בשאלת שלו�
  

  ? כיצד
  

  :ימי� הראשוני�' ג
  
  

  , אינו שואל בשלו� כל אד�
  ,  שאלו בשלומווא� אחרי� לא ידעו שהוא אבל ו

  . לא ישיב לה� שלו�  אלא יודיע� שהוא אבל      
  

  :'עד ז' מג
  

  ,אינו שואל
  .משיב לה�,  וא� אחרי� לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו

  
  :'עד ל' מז

  

  ,שה� שרויי� בשלו�,  שואל בשלו� אחרי�
  ,ואי� אחרי� שואלי� בשלומו

  .ש שמשיב למי ששואל בשלומו"וכ
  

  :יו�' לאחר ל
  

  . הרי הוא כשאר כל אד�
  , בשאר קרובי�? א"בד    

  , אבל על אביו ואמו שואל בשלו� אחרי� אחר שבעה               
  . ב חדש"ואי� אחרי� שואלי� בשלומו עד אחר י                                             

  
  

  :א"רמ
  

  )� וכל בו"רמב=(.   ש שאסור להרבות בדברי�"כ,  ומאחר שאסור בשאלת שלו�
  

  ,  כגו� שרבי� באי� לנחמו, וא� עושה לכבוד רבי�
  :)ק כא"מו(=.   דלכבוד רבי� שרי,  לכו לבתיכ� לשלו�: מותר לומר לה�

  
  ',  לאחר ל) על אביו ואמו(ויש מקילי� האידנא בשאלת שלו� האבל 

  א� לא שיחלקו לומר שזה מה שאנו נוהגי� , ואי� טע� לה�
  ...)נמי' כ תו� ל"א: ...�"ש(.   � שבימיה�לא מקרי שאלת שלו

  

וזה מותר , אפשר לומר כיו� שרוב שאילת שלו� שלנו אינו אלא שאומר צפרא טבא  :ט"באה
כמו , אבל שלו� בפה מותר, פרישת שלו� כמו כריעה... ועוד.   שאינו שאילת שלו� ממש

אסור רק כשמזכיר את ח דבזוהר משמע שאינו "מ באו"וכתב בדרכ.   ב"צפרא דמרי טב וכיו
  .מ שכל זה שאנו נוהגי� אינו בכלל שאילת שלו�"וש...     הש�

  

  .אי� נזהרי� בזה) 'ג� בתו� ל(כמדומני שעכשיו   :ש"ערוה
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  :ק כא"מו פ"ע' ע  ב"שו
  

  :המוצא את חבירו אבל
  

  :יו�' בתו' ל
  ,מדבר עמו תנחומי�
  . ואינו שואל בשלומו

  
  : יו�' לאחר ל

  ,שואל בשלומו
  , נו מדבר עמו תנחומי� כדרכוואי

  .תתנח�: אלא אומר לו, שאינו מזכיר לו ש� המת, אלא מ� הצד                          

  
  :מתה אשתו

  

  , נשא אחרת
  . אינו נכנס לביתו לדבר עמו תנחומי�

  . בשפה רפה ובכובד ראש,  אומר לו  תתנח�,  מצאו בשוק
  

  , אבל א� לא נשא אחרת
  )רגלי�' � שסובר עד שיעברו ב"ודלא כרמב,  �"כרמב(.   רגלי�' עד שיעברו ג  מדבר עמו תנחומי�

  
  :ועל אביו ועל אמו

  

  ,ב חדש"מדבר עמו תנחומי� כל י
  . ב חדש מדבר עמו מ� הצד"לאחר י

  
  
  
  
  
  

  :'ע  ג"שו
  

  )ירושלמי(.   שואלי�,  מקו� שנהגו להיות שואלי� בשלו� אבלי� בשבת
  

  .שהוא מכלל דברי� שבפרהסיא, שלו� לכל אד� בשבת� שהאבל נות� "וכתב הרמב
  
  

  : א"רמ
  

  , ב חודש"אסור לשלוח מנות לאבל על אביו ואמו כל י
  

  )ל"מהרי(.   במקו� שנהגו שלא לשאול בשלומו בשבת,  ואפילו בשבת
  

  .ג� זה שרי, אבל במקו� שנהגו לשאול בשלומו בשבת
  

  .  ]אוסר ז"והט,   א מתיר"המג   :ובפורי�[             
  
  

  : ז"ט
  

ב "ה כל י"ונראה דה, אינו יכול להזמי� לאחרי� או להזמ� ע� אחרי�' אבל תו' ל
 .חדש על אביו ואמו


