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  סימ�  שצט
  

  

  דיני אבלות ברגל
  
  

  .רגלי� מפסיקי� ואינ� עולי�  �  .ק יט"מו
  

  ,ימי� קוד� הרגל' קיי� כפיית המטה ג  �  .ק כ"מו
  .אליעזר' דברי ר �אינו צרי� לכפותה אחר הרגל                     

  

  וכ� הלכה.        אפילו יו� אחד ואפילו שעה אחת �וחכמי� אומרי�                     
  
  

  'ע  א"שו
  

, ונהג בו אפילו שעה אחת קוד� הרגל, בעניי� שחל עליו אבילות, הקובר מתו קוד� הרגל
הרי שבעה ,   מפסיק האבילות ומבטל ממנו גזרת שבעה  וימי הרגל עולי� לו למני� שלושי�

  .ומשלי� עליה� השלושי�, וימי הרגל, לפני הרגל
  

כגו� ששמע , פילו לא נהג אלא דברי� שבצינעאא,  ודווקא שנהג אבילות באותה שעה
פ שאינו נוהג אלא דברי� "שאע, שמועה קרובה ביו� שבת שחל להיות בערב הרגל

  .הרגל מפסיק,  שבצינעא
  

אי� ,  או שהיה קרוב לחשכה ולא היה יכול לנהוג, הזיד ולא נהג אבילות) או(אבל א� שגג 
אלא ,   שאי� הרגל מבטל, ת קוד� הרגלש א� לא ידע במיתת המ"וכ,  הרגל מבטל האבלות

שסובר שג� דברי� שבצינעא אינו נוהג  �"כרמב ולא,   �"כרמב[נוהג ברגל  דברי� שבצינעא 

,   ומונה שבעה אחר הרגל, ]כמו שנחלקו בדי� קוברו ברגל דלהל�,  בלא חל אבילות קוד� הרגל
, י� בצינעה בתו� ביתוועבדיו ושפחותיו עוש, י אחרי�"ובאותה השבעה מלאכתו נעשית ע

פ שלא נתבטל מחמת האבל אלא "אע, דכיו� דכבר נתבטל בשבעת ימי הרגל ממלאכה
הילכ� אי� להחמיר בו כמו בשאר , סו% סו% נהג בדי� אבילות בעניי� מלאכה, מחמת הרגל

הילכ� אי� , וכל ימי הרגל רבי� מתעסקי� בו לנחמו.   י אחרי�"אבילות ומלאכתו נעשית ע
  .בו לנחמו אחר הרגלמתעסקי� 

ולא ,  שהרי די� שלושי� דהיינו גיהו& ותספורת נוהגי� ברגל, ורגל עולה למני� שלושי�
שהרי מתורת הרגל מותר ללבוש כלי� , אלא א% מתורת אבל, מתורת רגל בלבד אסור בה�

והבא ממדינת , ונוטל צפרניו במספרי� ושמח שמחת מריעות, מגוהצי� חדשי� ולבני�
ומדי� אבילות אסור ,  מותרי� לספר ולכבס, השביה והשאר שמנו חכמי�הי� ומבית 

  ומדי� הרגל נמי נוהג, והטע� מפני שה� מצוות לא תעשה(   �"כרמב.     [בכול� כמו בחול

  ,)הילכ� כשנוהג בכול� באבלותו אי� אבלותו מתפרסמת עליו, במקצת�                                

  שסובר  שאינו אסור כלל  ש"כרא פסק המשאת בנימי� ואילו                                 

  ]אלא אסור רק בדברי� האסורי� לו מתורת הרגל,  מתורת אבילות                                
  
' ג דחת� דעלמא שאירע לו אבילות בתו� ז"אע �ובתו� הרגל מת לו מת , חת� שנשא אשה בערב הרגל  :ב"מ

אלא אחר ימי המשתה מטע� דהוא עדי% מימי הרגל דאיהו מותר בגיהו& ותספורת ' אי� מונה לימי משתה 
ל דהרגל "דס �"לרמבה "משו' ,  כ חת� זה דימי משתה שלו ה� ברגל והרי ממילא אסור בגיהו& וכו"משא � 

המשתה  כ אי� עולי� לו ימי"ממילא זה החת� שמותר באותו תוספת ע, מטע� איסור נוס%' עולה למני� ל
כ הכי נמי דנוהג "א, דעולה לו נמי אפילו א� ימי האבילות אי� לה� איסור יותר מ� הרגל ש"ולרא, שלו

ש אי� עולה אלא כשיש "ודאי ג� לרא  :ז"ט.                  'כ למני� ל"איסור גיהו& מחמת הרגל  עולה לו ג
מ "כיו� דמ, בזה אמר דשפיר עולה ,כ מחמת הרגל"איסור לאבל מחמת אבלותו אלא שאותו איסור הוא ג

,   דהוא יכול לומר אני עושה מחמת האבילות וא� יש איסור נוס% מה לי בכ�, הוא נוהג באותו איסור
היא� אפשר לומר , וזה שנוהג איסור הוא מחמת הרגל לחוד, כ בחת� זה שאי� בו חיוב אבילות כלל"משא

הא     .איסור דווקא מחמת הרגל ולא מחמת אבילות הלא אנו רואי� שזה נהג', שיהיה זה נחשב לימי הל
  '?וכי נימא שיהיה זה נחשב לו למני� ל, לחת� שהיתה עליו שבועה שלא לגה&, למה זה דומה

  
כ "משא,  כתב דה� דבר שבצינעא אינו אלא תשמיש דווקא ת דת אש"בשו": נוהג ברגל דברי� שבצינעא"

ששמחת הרגל הוא , וברגל לא נאסר לאבל'  וכו' פקודי ה ת דאינו אסור לאבל אלא משו� שמחה דכתיב"בת
ועוד כי מנהג ,  שיעלה לתורה בשמיני עצרת' ולכ� התיר לקרות לאבל תו� ז,   דאורייתא ואבלות הוא דרבנ�

  .ס ולא יעלה לתורה הוי פרסו�"ע  וא� יהיה זה בביהכנ"ת בש"קדמוני� שקורי� כל בני הקהילה לס




הררי אבלות  www.smicha.co.il                                      סימ�  שצט  

  148

  .ו למני� שלושי�רגל עולה ל  �  .ק כ"מו
  

  .נוהגאבל דברי� של צינעא ,  פ שאמרו אי� אבילות במועד"אע  �  .כתובות ד
  
  
  

  'ע  ב"פ  שו"וכ.      דברי� שבצינעא נוהג, מ"הקובר מתו בחוה  :ג"בה, ש"רא, �"רמב
  

  .   אפילו דברי� שבצינעא אינו נוהג, מ"הקובר מתו בחוה  :�"רמב
  

  ופירש דדווקא בשבת לפי שהיא עולה',   במועד'במקו� ' בשבת'לעיל ונראה שגרס במימרא ש(       
  )אבל ברגלי� שמפסיקי� ואינ� עולי� אינו נוהג לא בצינעא ולא בפרהסיא, הנהיגו בה בצינעא       

  
  
  
  'ע  ב"שו

  

  :הקובר מתו ברגל בחול המועד
  

  .נוהג די� אנינות  כל זמ� שלא נקבר
  

  .נעאנוהג דברי� שבצי,  ולאחר שנקבר
  

  )ודלא כדעה שאוסרת,  ש"ד ורא"כראב.  (מ מותר לייחד ע� אשתו"ומ  :א"רמ               
  

  .    שמשלי� עליו שלושי�, והרגל עולה למני� שלושי�
  .)גזרת שלושי�(לא אמרינ� דשמיני עצרת מבטל , אפילו קברו בחג הסכות

  

  .ומתעסקי� ברגל לנחמו
  

  ,וכל מלאכה המותרת לעשות לו במועד בדבר האבד  :�ירוח' ר פ"ע א"רמ               
  ,י אחרי� בבתיה�"נעשית ע, וא� אי� דבר האבד.    מותר לעשות בעצמו                
  .ועבדיו ושפחותיו עושי� בצינעא תו� ביתו                

  

  י� מניח תפילי� ביו�א  :י"שבו.   מניח תפילי� ביו� ראשו�  :א"מג[,  ולאחר הרגל  מתחיל למנות שבעה

  ]כמו בשאר ימות השנה, וג� ביו� השני עד אחר הנ# החמה, ראשו�                                                           
  

מלאכתו נעשית ,  פ שעדיי� לא כלו שבעת ימי האבלות"אע, ולכשיכלו שבעה למיתת המת
  ,בתו� ביתו ועבדיו עושי� לו בצינעא, על ידי אחרי� בבתיה�

אבל מראי� לו , ואי� רבי� מתעסקי� בו לנחמו אחר הרגל מני� הימי� שניחמוהו ברגל
  ,)שמבקרי� אותו כל ימי אבלו' פי(פני� 

י אחרי� בשלשה ימי� "מלאכתו נעשית ע, כגו� א� קברו בשלשה ימי� האחרוני� של רגל
  .אחרוני� של אבל

  

עולה , הואיל ומדבריה� הוא, שני האחרו� ט"מיו' מונה הז, ובמקומות שעושי� שני ימי�
  )ל"ודלא כמהרי.   ט ראשו�"ה כשמת ביו"ט של ר"ה בשני י"ה: �"ש(. ומונה מאחריו ששה ימי� בלבד, מהמני�

  

, )י עממי�"וקברו ע(ט ראשו� "מ או ביו"דהיכא שמת בחוה,  ה מחלק"הרא  :ז"ט
דאי� זה יו� מיתה , אט שני האחרו� אבילות דאוריית"כיו� שבמקרה כזה אי� ביו

ט שני "ט שני וקברו ביו"ואילו היכא שמת ביו',  ט שני למני� ז"אי� עולה יו, וקבורה
א� להלכה נקטינ� .        'עולה למני� ז, דהוי יו� מיתה וקבורה והוי דאורייתא

  .אפילו מת ונקבר בראשו�', ט שני עולה למני� ז"ולעול� יו, שלא מחלק ח"ע באו"כשו
  
  
  
  
  .שמיני עצרת אינו עולה לו כי א� יו� אחד כשקברו ברגל  :מ"כהגה פסקוז "וטח "ב
  

  .סובר שא% בקברו ברגל נחשב שמיני עצרת כשבעה ימי�  ל"רש
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ונהג בה� גזירת , א� קבר את מתו שבעה ימי� קוד� הרגל  �  :ק יט"מו פ"ע' ע  ג"שו
דמקצת היו� , בערב הרגלאפילו חל יו� שביעי , הרגל מבטל ממנו גזירת שלושי�,  שבעה

  .ומותר לכבס ולרחו& ולספר בערב הרגל,  ככולו ועולה לכא� ולכא�
  

  .)שאז ניכר שבשביל הרגל הותר(סמו� לחשיכה   :א"רמ
  

& ולא "כתשב(דהיינו מזמ� שחיטת הפסח ואיל� , אחר חצות בכלובערב פסח מותר 

דאי� [י� לגלח לו אחר חצות הואיל ואחרי� אסור,  ועדי% שיגלח קוד� חצות.    )י"כב

  .)י מינ�"מהר( ]עושי� מלאכה אחר חצות
  

ט לעניי� "פ שוה לכל ערב יו"י מינ# שע"ע דאדרבה משמע במהר"צ: �"ש $" מותר בכל("
פ יש לגלח קוד� חצות "רק דאיתא ש� שבע, כיבוס ורחיצה דלא הותר אלא סמו� לחשיכה

  )'הואיל ואחרי� אסורי� וכו

  
  ,מותר לכבס ולרחו& ולספר בערב שבת, בשבת שבערב הרגל וכ� א� חל שמיני

שכבר נתבטל ממנו , מותר לגלח אחר הרגל, וא� לא גילח בערב יו� טוב או בערב שבת
  .כיו� שהיה אפשר לו לגלח קוד� הרגל, אבל בחול המועד לא יגלח.   גזירת שלשי�

  
וכ� , ר לגלח אחר הרגלומות,  אסור לגלח בערב שבת, וא� חל שביעי שלו בשבת ערב הרגל

  . כיו� שלא היה יכול לגלח קוד� הרגל, בחול המועד
  
  

  
  
אבל באביו .  בשאר מתי�, הא דרגל מבטל גזירת שלושי� :�"ש ורמב"רא פ"ע' ע  ד"שו

  .אינו מבטל, יו�' אפילו פגע בו הרגל לאחר ל, עד שיגערו בו חביריו)  לספר(שאסור , ואמו
  

  ]. מבטלו', גע בו הרגל לאחר לשסובר שא� פ  ק"כסמודלא [ 
  
  
  
  

  :'ע  ה"שו
  

ולא ילבשנו עד , מותר לכבס,  בערב הרגל, חו& מהשביעי, א� חל אחד מימי האבלות
  .כדי שיהא ניכר שמפני הרגל הוא מכבס, וטוב ליזהר מלכבס עד אחר חצות.  הלילה

  ש"ד  ורא"ראב=                    .                   )כיו� דאפשר משחשיכה(אסור עד הלילה ,  אבל לרחו&
  

  ד"תה= .         וכ� נוהגי�  :א"רמ.    סמו� לחשיכה, ויש מתירי� לרחו& אחר תפלת המנחה
  

א דאנ� "א כתב הרמ"ס שפ"דהא לעיל ר' וכ� נוהגי�'א "דהיא� כתב הרמ ואי� להקשות  :!"ש
דאינו אלא  ל"די'  סור כביסה כל לט כתב דנהגינ� אי"ס שפ"וכ� לעיל ר' נהגינ� איסור רחיצה כל ל

.           והכא משו� כבוד הרגל לא נהגו להחמיר,  א ש�"וכדמשמע מדברי הרמ, חומרא ומדינא שרי
אסור לרחו& דהא הרגל לא ' א דלדיד� דנוהגי� איסור רחיצה כל ל"ח כתב הרמ"דבאו ג"ואע

משו� דכ�  היינו,   ל"עכ' יסור כל לה לעניי� כיבוס במקו� דנוהגי� א"וה', ביטל ממנו רק גזירת ז
מ המנהג אינו "אבל כא� כתב דמ, מ� הדי�' הוא ראוי להורות אי הוי איסור רחיצה וכיבוס כל ל

דהא                   ל"דס ל"ונ,  ס המנהג אינו כ�"כיו� דס, א ש�"דצרי� ליישב לאיזה צור� כתב הרמ אלא.  כ�
מ "ונ,  והלכ� היכא דליכא משו� כבוד הרגל אסור, לדהמנהג אינו כ� היינו משו� כבוד הרג
  .'דהרגל לא ביטל ממנו רק גזירת ז' דלאחר הרגל אסור רחיצה וכביסה עד ל

  
  .נוהג עד שתחש�, כגו� ישיבת קרקע וחליצת מנעל, אבל שאר דיני אבילות  :ב"משנ

  

  .� דמיקל ג� בשאר דיני אבילות מ� המנחה ולמעלה"הביא בש� ראב  ר"והא
  

  
  .מ� המנחה ומעלה] רק[רחיצה וכביסה מותרי�   :א"ריב  :שיטות ראשוני� נוספות( 

  

  ).                                 ט"הכל אסור עד שנכנס יו :�"רמב                                            
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  . ראש השנה ויו� הכפורי� חשובי� כרגלי� לבטל האבלות  :ק"מו פ"ע' ע  ו"שו
  
  
  

  
ימי הפסח הרי ' וח', אותה שעה חשובה כז, נהג שעה אחת לפני הפסח  :ק"מו פ"ע' ע  ז"שו
  . ו אחרי�"ומשלי� עליה� ט, ו"ט
  
  
  
  

כיו� שא� לא הקריב , ועצרת.  שעה אחת לפני עצרת חשובה כשבעה  :ק"מו פ"ע' ע  ח"שו
משלי� עליה� ו, ד"הרי י, חשוב כשבעה, קרבנות עצרת בעצרת יש לו תשלומי� כל שבעה

  .ז"ויו� שני של עצרת עולה למני� הט.  ז אחרי�"ט
  
  
  
  
. ה"מפני ר, ה  בטלה ממנו גזירת שבעה"שעה אחת לפני ר  :ש"� ורא"רמב פ"ע' ע  ט"שו

ה לקובר מתו בשלשה "וה.  [ומגלח ערב יו� כפורי�. מבטל ממנו יו� כפורי�' וגזירת ל
  ]כ"שמגלח בערב יוה, בתשרי

  

  דתרי קולי בחדא,  כ מבטל ממנו גזירת שלושי�"שסוברי� שאי� יו  ד"אבג ור"כבה ולא[ 
  ]' אבלות לא עבדינ� שיבוא רגל אחד ויבטל גזרת שבעה ויבוא רגל אחר ויבטל גזרת ל  
  
  
  

  
מפני ' שעה אחת לפני יו� הכפורי�  בטלה ממנו גזירת ז  :ש"� ורא"רמב פ"ע' ע  י"שו

  .      ומגלח בערב החג, חגמבטל ממנו ה' וגזירת ל, יו� כפורי�
  

  ]כדלעיל   ד"ג וראב"כבהולא [ 

  
  
  
  
ויו� .   א"הרי כ, ושמיני עצרת שבעה.   ד"הרי י, שעה אחת לפני החג והחג  :'ע  יא"שו

  . אחרי�' ומשלי� עליה� ח.   ב"הרי כ,  שני של שמיני עצרת
  

דשאני הכא  ש"תיר# הרא',  ע ג� לעניי� ביטול ל"ע כרגל בפנ"ליחשב ש קשה  :ז"ט
מ הרי בלאו אבילות נמי אסור "מ, ג שנהג גיהו& ותספורת"ואע,  כלל' שלא נהג די� ל

ל שיש באבילות איסור נוס% "� דס"לתר& זה אליבא דרמב ע"וצ.  באלו מחמת הרגל
ע את שלושי� "כ קשה למה לא יבטל ש"א', כמוזכר לעיל בסעי% א, על איסור הרגל

מ יש כא� שינוי משאר "דמ ונראה, בתוספת האיסור כיו� שכבר נהג בדי� שלושי�
כ כא� שאי� היכר "משא, דהת� יש היכר בעיקר הדי� גיהו& ותספורת, שלושי� בחול
, ודי בזה שנאמר שהרגל עולה למני� השלושי�, כ"וזה אי� הוכחה כ, אלא בתוספת

  .'אר הלע ויבטל לגמרי ש"ממש לעניי� שיבוא ש' אבל לא לעניי� דליהוי כנהג מקצת ל
  
  
  
  
אותה שעה והרגל , הקובר את מתו שעה אחת לפני הרגל  :ר שמשו�"ה פ"ע' ע  יב"שו

 ומיד אחר הרגל יש לו די� שבוע שלישית  לעניי� שיושב במקומו ואינו מדבר, ד"חשובי� כי
' ל לשעכשיו נוהגי� שאי� יושבי� במקומ� כ) ב/שצג(א "שאנחנו לא נוהגי� כ� כפי שנתבאר ברמ � כתב"ובש[

  . ]ב חדש"יו� ועל אביו ואמו כל י
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  'ע  יג"שו
  

  :ט"במקומות שעושי� שני יו
  

, ט שני של עצרת"או ביו, ל חגט האחרו� של פסח או ש"ט שני שהוא יו"מי שמת לו מת ביו
ואבילות יו� ראשו� שהוא , ט שני מדבריה�"הואיל ויו,  נוהג בו האבלות,    וקברו בו ביו�

  .ידחה עשה של דבריה� מפני עשה של תורה,  יו� מיתה וקבורה  של תורה
  ]�"רמב, $"רי, �"רמב, גאוני�[=                                                                                       

  
ששני הימי� כיו� , אינו נוהג בו אבלות,  וקברו בו ביו�, ה"ט שני של ר"אבל א� מת ביו

  ]ט שני של גלויות"שסובר שדינו כיו �"כרמב ודלא,  �"רמב.     [=ארו� ה�
  

  ?במה דברי� אמורי�
  ,בשבעה מתי� המפורשי� בתורה שהכה� מטמא לה�

לפיכ� אינו נוהג , אי� אבלות� אלא מדרבנ�, )ד"כדאיתא בסימ� שע(הוסיפו עליה� אבל אות� ש
  .ט"עליה� אבלות בשו� יו

  
  .אינו קורע, ט שני"ואפילו באות� שאמרנו שנוהג אבילות ביו

  
אפילו הוא יו� מיתה , ט שני של גליות על שו� מת"והעול� נוהגי� שלא להתאבל ביו

  , ברי� כדעת האומרי�  שאי� שו� אבלות דאורייתאדסו  :א"רמ.            וקבורה
  ]ש"רא, י"ר, ת"ר.         [=ואי� לשנות, וכ� המנהג פשוט                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ומסרו , ונתיירא שמא לא יספיק לקוברו מבעוד יו�, ט"מת לו מת בערב יו  :'ע  יד"שו

כיו� שהוציאוהו מהעיר ונתכסה מעיני הקרובי�  חלה    ,לעובדי כוכבי� שיוליכוהו לקוברו
בטלה לה גזירת שבעה , ונהג בו אבילות, וא� הוא שעה אחת קוד� הרגל.  עליו אבלות

  .ט"פ שנקבר ביו"אע
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אבל הדברי� ,  הוא רק מה שנוגע לאבלי�, הא דרגל מבטל שבעה ושלושי�  :פני ברו!
ולכ� צרי� להדליק נר כל שבעה ממיתת המת כמו .  שעושי� לכבוד המת אי� הרגל מבטל

ש שלא ידליקו "וכ, רק שלא ידליקו במקו� שאוכלי� ש�, שרגילי� להדליק בשאר אבל
וכ� לעניי� קדימה באמירת קדיש בשבעה .      בחדר שמת ש� המת שמא יבוא להספידו

ה ושלושי� יו� ויש לו די� של ב� שבעה וב� שלושי� בתו� שבע, ושלושי� אי� הרגל מבטל
 .לקבורת המת


