
  פאש' ס
  

  'סעי� א
  

לא , כלומר:) ק טו"מו". (ורחיצה בכלל סיכה, "ואל תסוכי שמ�', ויאמר התאבלי נא וגו...וישלח יואב תקועה: "אבל אסור ברחיצה דכתיב" – גמרא
  .מצאנו בשו  מקו  שמותר ברחיצה ואסור בסיכה

וא  , אבל לסו# אפילו כלשהו אסור. בצונ� מותר, ידיו ורגליו בחמי� אסור, ואבל פני, בי� בצונ� כל שבעה, אבל אסור לרחו" כל גופו בי� בחמי� "– גמרא
  ".להעביר הזוהמא מותר

  .וכ� א  היה מלוכל# בטיט או בצואה, ס# כדרכו,  וכ� מי שיש לו חטטי  בראשו– �"רמב
  . נהגו לאסור רחיצה כל שלושי  יו – ל"תשובת מהרי

וא  היה מלוכל# מטיט או מצואה רוח" . ידיו ורגליו, א# מותר בצונ� פניו, ו" כל גופו אפילו בצונ�ות להלכה שאבל אסור לרחר פסק את הגמ– מחבר
  .כדרכו

  .כ זהו עיקר האיסור"וא, מ אנשי  לא רוחצי  ברותחי  אלא בפושרי "ובכ, משו  לא פלוג, אסור לרחו" ג  בפושרי  כל שנתחמ  באור – פתחי תשובה

  .ואי� לשנות מנהג קדו , ואפילו לחפו� את הראש אסור, א# נהגו לאסור כל שלושי  יו , חבר ה  מדינא פסק כמנהג שכל דברי המ– א"רמ
  .אבל בצונ� מותר לאחר שבעה,  המנהג לאסור זה רק בחמי�– �"ש

  .# התיר ג  כל גופו בצונ�"שהשהבי� " אליה רבה" אבל ה.א# כל גופו אסור ג  בצונ�, ידיו ורגליו,  מה שמותר בצונ� זה רק פניו– דגול מרבבה, א"רעק
  .אסור, אבל בנהרות לתענוג, ודוקא בערב שבת ולצור# מצוה, אול  לאחרי  יורה להקל, פסק לכל ירא שמי  להחמיר ולא לרחו" כל גופו א� בצונ� – פתחי תשובה

ואי� . נס במרח" לגלח שערות ראשושדר# הנכ, ל" רשבש .  ב.יו ' שזה אסור כל ל,  חוששי  שמא יבוא לסרוק ראשו.א:  יש שני טעמי  למנהג זה– ז"ט
ויש , כ כא� באבל שרק הוא אסור"משא, כי ש  יש איסור לכל העול  ולא יבואו לטעות, מ שאסור בתספורת"כ נאסור רחיצה א� בחוה"להקשות שא
  )שזה משו  גזרת כיבוס" דרכי משה"פ ה"יש להוסי� טע  שלישי ע (.חשש שיכשל

מ "מ אסור משו  חוה"שלא שיי# גזרה של תספורת שבכ, מ"מותר לרחו" בחוה, א  פגע הרגל של פסח או סוכות בשבעה שלא בטלה ממנו גזרת שלושי , ל"ברי רש שלפי דש"וכתב הפת
  .שהרי הא בהא תליא לשיטתו, כל זמ� שאסור לגלח, למה לא אסרו רחיצה באביו ואמו לאחר שלושי , ל קשה"א# לשיטת רש. ולכול  אסור

  
וכתב . ועוד שאנו מוגדרי� כאיסטניס לעני� זה, אלא כל אחד רוח� בביתו מספר פעמי� בלא קשר לגילוח, לדו� כיו� שלא הולכי� לבית המרח�יש ו

  .בגשר החיי� לרחו� א� בחמי� כדי לחזק את גופו
  .וחומרא בעלמא נהגו אבותינו ברחיצה ,ט"שלשיטתו הוי כיו, ורח" בלילה שלפני המילה,  לאביו30היה בעל ברית תו#  – ל"ז בש� רש"ט
  

  'סעי� ב
  

כגו� שיש לו , צ לומר משו  רפואה"וא, אבל א  הוא להעביר הזוהמא מותר, א  מכוו� לתענוג, אסור לסו# אפילו כל שהוא?  סיכה כיצד אסורה– מחבר
  .חטטי  בראשו

  )ו ולא שיי# בה הטעמי  שנאמרו ברחיצה לאסור שלושי  י, סיכה אסורה כל שבעה(
  

  'סעי� ג
  

  ".ובמקו  איסטניס לא גזרו, וקסבר אנינות לילה דרבנ�, משו  דאמר איסטניס אני, רב� גמליאל היה רוח" בלילה הראשו� שמתה אשתו "– גמרא
  . אי� הלכה כרבנ� גמליאל– רב האי

  . הלכה כרב� גמליאל– טור, �"רי
. וכ� א  לא ירח" יגיע לידי סכנה, א א  ידוע שהוא איסטניס ויצטער הרבה א  לא ירח"אלא דוק,  ולא כל מי שאומר איסטניס אני שומעי  לו– רב האי

  .ובא לידי מיחוש בכ#, שדוקא א  יבוא לידי צער רב, �"וכתב הרמב
  

  .מותר לרחו", וכ� מי שיש לו ערבוביא בראשו, יולדת שצריכה לרחו" מותרת, ב"כ בס" לפי מש– ש"רא, תוספות
  .אלא מיו  שני ואיל#, ג  יולדת לא תרח", ד אבלות יו  ראשו� דאורייתא" למ– דרכי משה בש� המרדכי

שדוקא כשידוע שהוא , �"וכרמב. ירחצו, שצריכי  לרחו", שיולדת אבלה ואיסטניס ומי שיש לו ערבוביא בראשו, ש" פסק כתוספות וכרא– מחבר
  .וא  לא ירח" יצטער הרבה ויבוא לידי מיחוש, איסטניס ומתנהג בנקיות

  .יש להחמיר משו  הדעות שאבלות יו  ראשו� דאורייתא, כ ביו  הראשו�" א  אי� היולדת צריכה כ– �"ש
  .מי שיש לו ערבוביא בבגדי  מותר בכיבוס – פתחי תשובה
�ה לחולה "שה, שוטופ(מותר לו להתרח" כהרגלו אפילו בחמי� ובצנעא , וא  אינו רוח" יש לו צער,  מי שהוא כאיסטניס הרגיל להתרח"– גשר החיי

  )כ"שהדי� הכי ג, שאי� בו סכנה
אפשר לטעו� טענת , שכיו� שרבי� מתנהגי� בנקיות ומתרחצי� מספר פעמי� בשבוע ומצטערי� הרבה כשאינ� יכולי� לרחו�, נראה לפי זה

  .וטוב שירח� במי� פושרי� למעט תענוגו. ע"וצ. 7איסטניס ולהתרח� כל 
  

  סעי� ד
  

  :)תענית יג". (מותר לרחו" כל גופו בצונ�, ליומי שתכפוהו אב "– גמרא
  . פסק את הגמרא להלכה– מחבר

  

  'סעי� ה
  

  . "פ הרמב"וכ". בי� ביו  הכיפורי , כל חייבי טבילות טובלי  כדרכ� בי� בתשעה באב "– גמרא
  .)נדה ל". (ה בזמנה מצוהאי� טביל, ל"יהודה ס' יוסי בר'  ור,מ טבילה בזמנה מצוה"ש "– גמרא
  .אינה טובלת, וא  זה לא בזמנה, ולכ� א  זו טבילה בזמנה טובלת אפילו בימי אבלותה, ק" פסקו כת– תוספות, י�גאונ

  .ולכ� תמיד לא טובלת בימי אבלותה, יהודה' יוסי בר'  פסק כר– ת"ר
� שאי� דברי  אלו מחוורי "וכתב על זה הרמב. טובלת,  אפילו א  אי� טבילה בזמנה מצוה– א"י.  
  

כ כול� שלא בזמנ� "א, א# כיו  שטבילות נשי  ה� מספק זיבה ספק נדה, כשטבלו טבילת מצוה,  כל המחלוקת הזו היא בזמנ – :)ביצה יח (תוספות
ולכ� לא , אבל כיו  אי� עניי� לטבול מיד, שכל זה בזמנ  שהיו עוסקי  בטהרות, י"והוסי� עוד ר. ולכ� לא טובלת בתשעה באב ולא בימי אבלה, נחשבות

  .שמעול  לא ראה שטובלי  בימי האבלות, ק"כ מהרי"וכ. ב ולא בימי אבלה"ובלי  לא בתט
  .שטבילה בזמנה לאו מצוה ולכ� לא טובלת, ק"ת וכמהרי" פסק כר– מחבר

לבש חלוק ות, רק שתשנה את הרחיצה, פ שנהגו איסור כל שלושי  יו "אע, אבל מיד לאחר שבעה מותרת, ש שאינה רוחצת ללבוש לבני " וכ– א"רמ
  .לב� וסדי� לב� תציע שלא תבוא לידי ספק

, מ אסורה בתשמיש"שבכ, ורחיצה של טבילה אסרו כי זה לא לצור#, הרי זה לא רחיצה לתענוג, א למה אסר רחיצה לצור# ליבו�" תמה על הרמ– ז"ט
�אלא שיכולה בשעת הדחק ללבוש ליבו� , אחרי השבעהא לא התכוו� לדחות את ספירת הנקיי  עד "וודאי שג  הרמ? אבל למה לאסור רחיצה לש  ליבו

  ?מ למה לעשות כ#"אול  מ, אפילו בלא רחיצה לגמרי
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מ למעשה שתרח� רק את אותו מקו� ותלבש "מ, א ומתיר לרחו� לגמרי לצור� ליבו�"חולק על הרמ" משאת בנימי�"שלמרות שה, ז"לכ� מסיק הט
  . והמחמיר לדחות את לבישת הליבו� לגמרי הוא מ� המתמיהי�.�"פ הש"וכ, ותולא תדחה את ספירת הנקיי� בגלל האבל, חלוק לב�

  

  'סעי� ו
  

  :)תענית יג". (אינה רשאה להיות כוחלת ולהיות פוקסת, וכ� היא שמת חמיה או חמותה "– גמרא
  .ה שמדובר בכיחול ופיקוסרוהעמידה הגמרא במק, "אי� הבוגרת רשאה לנוול עצמה בימי אבל אביה "– גמרא

  .כדי שלא תתגנה על בעלה, היינו גיהו" ותספורת אינו נוהג באשה,  כל די� שלושי – בל רבתיא
  .שאפילו בתו# שבעה מתקשטת, והמרדכי, ש"פ הרא"וכ". אי� מונעי  תכשיטי  מהכלה כל שלושי  יו  "– גמרא
, א# לאחר מכ� מותר שלא תתגנה על בעלה,  רק בשבעהואשת איש אסורה, כל אשה לא תכחול ולא תפרקס בימי אבלה: ולכ�, ל" פסק את הנ– מחבר

  )י"פ גירסת הנוב"ע. (וכל גופה בצונ� אסורה, אבל ברחיצת חמי�, )וסקנערה אסורה בכיחול ופי (כלה מותרת אפילו כל שבעה וכ� בוגרת שעומדת להינשא
וא� אי� דר� לכבס , )כלעיל(� דר� לגלח השער לפני הרחיצה מ נראה שיש להקל לנשי� בזמנינו ה� מפני שה� איסטניסיות וה� מפני שבימינו אי"ומ

  .וכ� כי היא מתגנה על בעלה, יחד ע� הרחיצה
  
  

  שפב' ס
  

  'סעי� א
  

  ".ע אסור"מכלל דלכו, שיב ברגלי#תונעל# : מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל, אבל אסור בנעילת הסנדל "– גמרא
  .אסור, וא  הוא של ע" ומחופה עור". ואנעל# תחש: "שנאמר, נעל אלא של עורשאי� מ, כמו ביו  כפור,  דוקא של עור אסור– �"רמב

  אבל נעל של בגד או גומי מותר, �" פסק את הגמרא וכרמב– מחבר
  

  'סעי� ב
  

  .שהצנה קשה לה, שיולדת מותרת בנעילת הסנדל כל יו , כמו ביו  כפור כ# באבלות – �"רמב
�" פסק כרמב– מחבר.  

  . שיש לו מכה ברגלוה חולה או מי" ה– �"ש
  

  'סעי� ג
  

  . כל אד  מותר לנעול א  יש סכנת עקרב– מחבר, טור
  .ה בחולה או בכל מקו  שצרי# ללכת במנעלי "וה, )מרדכי(ישי  עפר בנעליו ויל# ,  א  הול# לפני השר ויש הקפדה עליו א  יל# בלא מנעלי – ז"ט
  

  'סעי� ד
  
  .וכשיגיעו לעיר חולצי , מותרי  בנעילת הסנדל,  אבל ומנודה שהיו מהלכי  בדר#– בל רבתיא

  .אינו חול" עד שמגיע לרחוב היהודי, אול  בעיר שרובה גויי ,  דוקא בעיר שרובה יהודי – מרדכי
  .� כמרדכי"ופסק הש. א את המרדכי"והביא כי,  פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר

  

  'סעי� ה
  

הולכי  כ# לבית תמה שש ש"וכתב הרא, כ רבנו יצחק ב� רבי יהודה"וכ, יל# יח� לבית הקברותמ שעל אביו ואמו חייב ל" י– � מרוטנבורג"מהר
  .שהרי לא התחילה אבלות עדיי�, הקברות

ויש מי שמתיר לכתחילה לנעול מנעליו ביציאה , .שלא ירגישו האומות, אול  למעשה נוהגי  כ# רק בבית,  לאחר קבורת המת צרי# לחלו" מנעליו– כלבו
  .קברות עד הביתמבית ה

  . מביא את מנהג הכלבו וכתב שלא ראה שנוהגי  כ�– א"רמ
  
  

  שפג' ס
  

  'סעי� א
  

  :)ק טו"מו". (מכלל דמעיקרא אסור, ויבוא אליה, וינח  דוד את בת שבע אשתו: דכתיב, אבל אסור בתשמיש המיטה "– גמרא
' ומשמיה דר, אמר להו רבפפא אסור איתמר. חייב מיתה, טתו בימי אבלואבל ששימש מ: וקאמרי משמיה דשמואל, יצבי רבנ� קמיה דרב פפא "– גמרא

אבל אסור : אמר רפר  בר פפא תנא באבל רבתי. אבל שלא פרע ושלא פר  חייב מיתה: הכי שמיע לכו, ואי שמיע לכו משמיה דשמואל, יוחנ� איתמר
  .)ק כד"מו". (ת גוייתוומעשה באחד ששימש מטתו בימי אבלו ושמטו חזירי  א, לשמש מטתו בימי אבלו

ומרחצת לו , מוזגת לו את הכוס ומצעת לו את המטה, באמת אמרו, פ שאמרו אי� אד  רשאי לכו� את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקסת"אע "– גמרא
  :)כתובות ד". (לא שנא באבלות דידה, לא שנא באבלות דידיה, ידיו ורגליו, פניו
י דבר " וע.ומותרת לאכול עמו בקערה אחת. ידיו ורגליו, הצעת המטה והרחצת פניו,  מזיגת הכוס–י  עושה אול  שאר דבר,  רק לשמש אסור– ד"ראב

  .כמו שאומרי  לנזיר להתרחק מעברה, א# לכתחילה אי� לנהוג כ#, חוצ" מותרת אפילו לישו� עמו במטה אחת
  .  אסוראבל ערומי, ודוקא כשהוא בבגדו והיא בבגדה,  מתיר לישו� במיטה אחת– י"ר
  

  .ל"י כתב להחמיר ולא להתיר שו  קורבה חו" משלושת הנ"א# הב.  מותרת בחיבוק ונישוק– �"רבנו ירוח� בש� רמב
  .ט"ואפילו בשבת ויו,  בלא בגדי  אסור אפילו כשסינר מפסיק ביניה – �"רמב, טור

  .מ מתיר"והד.  מסתפק הא  מותר לאכול בקערה אחת– י"הגהות אשר
  

ומותרת לאכול עמו , אבל בשאר דברי קורבה מותר בי� באבלות שלו ובי� באבלות שלה, שאבל אסור בתשמיש המטה, ד"הגמרא וכראב פסק את – מחבר
  .א# אי� לנהוג כ# כפי שאומרי  לנזיר להתרחק מעברות, י" כרומותרת לישו� עמו הוא בבגדו והיא בבגדה, בקערה

  .יר ג  בחבוק ונישוקשראוי להחמ, �"פסק כרבנו ירוח  בש  רמב – א"רמ
�" בלא בגדי  אסור כלל כטור וכרמב– �"ש.  
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  .לכ� דיני הרחקה בי� בעל לאשתו כשהיא נדה אינ  חלי  כא� ומותר לו למסור לידיה
  

  'סעי� ב
  

כי הקלו לו לבעול , יו ' שאז נוהגי  איסור ייחוד יד,  כל מה שדברנו שאסור ייחוד בימי אבלות זה רק כשמת אביו של חת� או אמה של כלה– טור
שכיו� שנכנס כדי� לשבעת ימי , אינ  אסורי  בייחוד, ובשבעת ימי המשתה מת לו מת, ובעלאול  אד  שכנס את אשתו , וחוששי  שמא יזלזל באבלות

  .אבל א  לא בעל אסור להתייחד בי� בחול ובי� בשבת. לא יבוא לזלזל באבלות, המשתה
  . פסק את הטור– מחבר

ולכ� לא , כ כמו חת�"שהרי לא הקלו לו כלו  והרגל בעצמו נקבע ואי� תוספת שמחה כ, ב"שצט ס' אבלות ברגל מותר להתייחד כבס מי שארעו – �"ש
  .יזלזל באבלות

  
  

  שפד' ס
  

  'סעי� א
  

ובלבד שלא , מותר, )מדלהתל(וא  רבי  צריכי  לו . הלכות ואגדות, תלמוד, ואסור לשנות במשנה, אבל אסור לקרות בתורה ונביאי  וכתובי  "– גמרא
  ".האנק דו "מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ".  ותורגמ� ישמיע לרבי ואחר לתורגמ�, יעמיד תורגמ� אלא יאמר לאחר

  .ולכ� אסורי  כל שבעה" משמחי לב"כי על דברי תורה כתוב , ואי� זה נכו�, א שאיסור זה הוא רק ביו  הראשו� כמו תפילי�" י– �"רמב
  .גמרא כלשונה להלכה פסק את ה– מחבר

אבל אסור לומר הלכה , א  אי� אחר אלא הוא וצריכי  לו, ויכול לפסוק שאלות באיסור והתר ליחיד השואל אותו.  או שידרוש בעצמו– א"רמ
  .פ שיש מקלי "אע, וכ� נוהגי . לתלמידיו

  .ז התיר לאחר שלושה ימי " והט.וקות בטלי  מלימוד וזה ג  נחשב כדבר האבד שהתינ, שצריכי  לה ,  מלמדי תינוקות דינ  כרבי – �"ז וש"ט
  .וכ� נהג רבנו חננאל. כגו� הגבהה וגלילה,  אבל מותר בתשמישי תורה– ז"ט

  פתחי תשובה
שאינו , ללמוד כל דבריהיה מותר , ולכ� ברגל שאסור ללמוד את הדברי  הרעי . מכיו� שיכול ללמוד דברי  הרעי  שבירמיה והלכות אבלות,  אסור לקרות בתורה– חכ� צבי .1

  .ת ברגל"כ ג  בת"שצט שנאסר בכל הדברי  שבצנעא וא' ע מס"וצ. נכו� לישב בטל

 .וכ� כל האנשי  אסורי  בלימוד תורה כמו האבל. כיו� שהוי דברי  רעי , ה ולהפטיר בתשעה באב יכול אבל לעלות לתור– שערי תשובה .2
  

  'סעי� ב
  
ש א  יש תלמיד חכ  שיכול " וכ,אסור לו לקרות בתורה כי ישראל יכול לעלות במקומו,  א  האבל כה� ואי� ש  כה� אחר אלא הוא– מרדכי, � גאות"רי

�  .לקרות במקו  כה
  . ואי� כא� משו  דרכי שלו ,אי� צרי# לומר שאינו קורא,  היות והאבל לא הול# לבית הכנסת– �"רמב

  ." גאות להלכה" פסק כרי– מחבר
א לא "אבל כא� לא מדובר על שבת ולכ� הרמ, זה מפני שבשבת אי� אבלות בפרהסיא, שבשבת האבל עולה א  אי� אחר' ת' א בס"ה שפסק הרמ מ– �"ש

  .כתב כלו 
  

  'סעי� ג
  

  .כי הרי הוא חייב בכל המצוות, הוא יכול להיות חז� ולהוציא את הרבי  ידי חובה,  א  אי� מי שיתפלל אלא האבל– ש"רא
  .ש"ק כרא פס– מחבר

  )ג"שעו ס' עיי� ס. (כי יש בזה נחת רוח לנשמה, אפילו א  אי� אבלי ,  מצוה להתפלל במקו  שמת ש  מת– א"רמ
ורק א  לא יודע יתחיל , ומצוה להתפלל ביו  חול לפני העמוד וזה מועיל יותר מקדיש, ט"א שאבל לא מתפלל בשבת ויו" פסק הרמג"שעו ס' בס
  :א יש כמה תרוצי "ע לרמ" הסתירה בי� השובבאור. "אשרי ובא לציו�"מ

  . אביו ואמו מצווה להתפלל ועל שאר קרובי  לא– בית הלל
, א מתחיל ולא מוציא את הרבי "א# בימינו שכ, ח" יש מחלוקת בי� הסוברי  שמצוה להתפלל לבי� אלו שטועני  שלא יוציא את הרבי  י– ש"ערוה

  .ש"יתפלל ג  לדעת הרא
�  .פלל לפני התיבה אבל מת– גשר החיי
  .א" ג  הספרדי  נוהגי  כרמ– ילקוט יוס�

  . אי� מצוה א  הקט� פחות משנה– א"רעק
, פקפק בזה" חומות ירושלי "וב. ואבל בשבעה לא משלח קרבנותיו, שנלמד מתשעה באב, כל שבעה ימי  אבל לא יאמר פטו  הקטורת וקרבנות – פתחי תשובה בש� זכרו� יצחק

  .ר"כל עוד לא יאמר היה,  קבורה שהוא דאורייתאומתיר א� באונ� אחר

  

  'סעי� ד
  

  ...".וקינות, אבל קורא באיוב "– גמרא
  . משמע שג  לאבל מותר לקרוא בדברי  הרעי – �"רמב, ש"רא

  . לאבל החמירו ואסור לו לקרות א� באלה– תוספות
  .ב" אסור מזה שלא כתוב במפורש שאבל מותר כמו בת– רבנו יעקב
 .ה באבלות"ג וה"ב בכה"י שאוסר בת"א# אנחנו סוברי  כר, ב"ג בת"מ שמתיר בכה" אלו ה  כר דברי". אבל שונה במקו  שאינו רגיל "– ירושלמי

  .הפוסקי  לא הזכירו ירושלמי זה כלל. וא  היה להוט אחרי התורה מותר
�מ להגיד הלכה לתלמידי  "וי. או להגיד הלכה לתלמידי  מותר,  כגו� לדרוש או לומר איסור והתר ואי� ש  אלא הוא,א  רבי  צריכי  לו – רבנו ירוח

  .וראיתי לרבותי שהיו אומרי  ההלכה לאחר שלושה ימי . אסור ורק לדרוש או לומר איסור והתר מותר
א# לא ילמד , � עצמווכל זה בינו לבי, ובהלכות אבלות, בקינות ובאיוב, רמיהויבשמותר לאבל לקרוא בדברי  הרעי  ש, �"כרמבוש " פסק כרא– מחבר

מותר , וכרבנו ירוח  שא  הרבי  צריכי  לו. וא  טעו משיב� בשפה רפה, אלא ה  יושבי  ונושאי  ונותני  בהלכות אבלות והוא אינו שואל, ע  אחרי 
  .לומר אפילו בהלכות איסור והתר

ויש לצר� את דברי הירושלמי , י התורה שלו כדי� דבר האבדמותר לו ג  לרשו  את חידוש,  מכיו� שמותר לאבל ללמוד הלכות אבלות– ערו� השולח�
מחה בחכ  אחד שלמד בימי אבלו " ברכי יוס�"אבל ה, י"פ הילקו"וכ. מותר לצר� את שיטות האומרי  שהאיסור הוא רק ביו  הראשו�, שא  להוט

  .הלכות אבלות בעיו� נמר" וכתב חידושיו על הכתב
  ?הא� על האבל יש מצות תלמוד תורה

משמע , "האנק דו "כי מזה שכתוב , והוא פטור ממצות תלמוד תורה, ש שמותר לאבל ללמוד דביר  הרעי  זה רשות" מ– שבט יהודה, ה יהודהמט
  .א שבימי  אלו האבל צרי# לשבת דומ  ולשוב בתשובה"והסביר הגרשז, ה ג  בתשעה באב"וה. מה ג  שיש סברה שג  דברי  אלו אסור ללמוד. לגמרי
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  .ומבר# ברכת התורה,  אבל חייב בתלמוד תורה–) 'ק א"ז ס" רצה במשב'ס (ג"פמ
כלל ' ו' ב מע"ח" שדי חמד"פ ה"וכ". (פאר"שאבל חייב בכל המצוות חו" מתפילי� שנאמר בה  ,  אבל חייב בתלמוד תורה לפי המבואר בסוכה– ערו� לנר

  )'טו
  

  'סעי� ה
  

  .כי אי� אבלות לקט�, וד  אבל שיש לו בני  קטני  אי� לו לבטל  מלימ– מ"הגה
ל "וי. ל קטני  שה  אבלי "א# זה דחוק שצ, ל שמדובר כשאמ  נפטרה"ואולי י? מ ה  אינ  אבלי  אלא אביה "הרי בכ, מה החידוש, ולכאורה קשה

  .ל שאינ  בטלי  מלימוד "קמ, הייתי אומר שיתבטלו, אול  היות ויש לו שמחה מלימוד , שאכ� רק האב אבל
  .מ"ת ההגה פסק א– מחבר

, ק טו מלבד תלמוד תורה"שמ ס' " גאות בס"וצרי# שינהג כל אבלות כשיטת רי,  מכא� לומדי  שיש די� חינו# באבלות:די� חינו� קט� בדיני אבלות
  )כז' שמ ס' סע "ע. (כ מקרעי  לקט� משו  עגמת נפש"כמו. שדקדק שאי� כלל די� חינו# באבלות' ק ב"שצו ס' קודות הכס� בסולא כנ. שהוא לא מבטל
�כי חייב להשלי  פרשיותיו ע  , ג משמע שבשבת מותר לחזור כל הפרשה"ס' ת' בס: שני� מקרא ואחד תרגו� ומשניות בכל יו� באבל, קריאת תהלי

תעוררות  א  אומר תהלי  בדר# תחינה ובקשה וה– ילקוט יוס�, גשר החיי�.  יש להתיר שני  מקרא ואחד תרגו לפי זה ש,�� ש"וכתב הש. הצבור
  .ועדי� כ# מאשר שישב בטל ויסיח דעתו מהאבלות. יש להתיר לו, לתשובה

  
  

  השפ' ס
  

  'סעי� א
  

  .)ק טו"מו". (האנק דו , אבל אסור בשאלת שלו  מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל "– גמרא
  לאחר שלושי   משבעה עד שלושי   עד סו� שבעה' ג+מ  שלושה ימי  ראשוני   :גמרא

  מותר  שואל בשלו  אחרי    שואלאינו  אינו שואל  הוא

, וא  שאלוהו, לא ישאלו  אחרי 
  משיב שהוא אבל

, וא  שאלוהו, לא ישאלו
  משיב לה 

, א  שאלוהו, לא ישאלו
  משיב לה 

  מותר

  .חדש' ואי� אחרי  שואלי  בשלומו כל יב, אבל באביו ואמו שואל בשלו  אחרי  אחר שבעה, בשאר קרובי , א" בד– טור
שלא אומרי  שתי קולות בשאלת , אי� שואלי  בשלומו עד שני ימי  לאחר יו  הכפורי , ש" א  מת לו מת יו  אחד לפני רה–  מאירר"מ בש� הר"הגה
  .שלו 
? לכו לביתכ  לשלו ...ע על ספסל גדול ואמר"עמד ר. ע ונכנסו כל ישראל והספידו  הספד גדול בשעת פטירת�"מעשה ומתו בניו של ר: והתניא "– גמרא
  ".צת הגמרא שכבוד רבי  שונהומתר
  . פסק את הגמרא להלכה ואת הטור– מחבר

" לכו לבתיכ  לשלו : "שלכבוד הרבי  שבאי  לנחמו ורוצה לומר לה , וכגמרא, ש שאסור להרבות בדברי "כ,  מאחר שאסור בשאלת שלו – א"רמ
  .אלת שלו  של היו  אינה כמו של פע כ ש"ואי� טע  לזה אא, ויש מקלי  באביו ואמו בשאלת שלו  לאחר שלושי . מותר

ג שנוהגי� "תרצו ובפמ' ח ס"ז באו"וכתב הט. ע"כ וצ"ש התיר ג"וערוה! שלפי סברה זו צרי# להתיר לשאול בשלו  ג  בתו# שלושי ,  קשה– �"ש
בי� , אבל בתו� שלושי� אסור, ג שכל זה לאחר שלושי�"א� מסיק הפמ, וכ� נותני� לאבל משלוח מנות בגלל זה, פ הילקוט יוס� להקל"וכ, להקל

�  .באביו ואמו ובי� בשאר מתי
  

  'סעי� ב
  

אבל , שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומי , לאחר שלושי  יו . ואינו שואל בשלומו, מדבר עמו תנחומי , המוצא חברו אבל תו# שלושי  "– גמרא
מצאו בשוק אומר . אינו נכנס לביתו לדבר עמו תנחומי , ה אשתו ונשא אחרתמת. 'תתנח 'אבל אומר לו , שאינו אומר לו ש  המת, מדבר עמו מ� הצד

  ".תתנח  בשפה רפה ובכובד ראש: לו
  .רגלי ) 'לגירסת המחבר ג(מדבר עמו תנחומי  עד שיעברו שני ,  מתה אשתו ולא נשא אחרת– �"רמב

  .חדש מדבר עמו מהצד' ולאחר יב, חדש' י  כל יבוהוסי� שעל אביו ואמו מדבר עמו תנחומ, � להלכה"פסק את הגמרא והרמב – מחבר
  

  'סעי� ג
  

ושאל בהו� ואמר , וחמא תמ� אבליא בשבתא, רבי אושעיה רבה אזיל לחד אתר, שואלי ,  מקו  שנהגו להיות שואלי  בשלו  אבלי  בשבת– ירושלמי
  ".אבל שלו  עליכ  כמנהג מקומי, איני יודע מנהג מקומכ 

  .כי אחרת זו אבלות בפרהסיא, בת אבל נות� שלו  בש– �"רמב
  . " פסק את הירושלמי להלכה וכרמב– מחבר

 לשלו  לאבל במקו  שנהגו לשאו. ואפילו בשבת במקו  שנהגו שלא לשאול לשלומו בשבת, חדש'  אסור לשלוח מנות לאבל על אביו ואמו כל יב– א"רמ
  .א"ש עוד במג"וע, תרצו' סג ב"ז והפמ"ש בש� הט"א מ"ועיי� לעיל בס .מותר לשלוח מנות, בשבת

  .חדש על אביו ואמו' וכל יב,  אבל לא יכול להזמי� אחרי  או להזדמ� ע  אחרי  בתו# שלושי  יו – ח בש� רבנו יהודה"ז בש� הב"ט
  
  

  שפו' ס
  

כל עטיפה שאינה כעטיפת : ואמר שמואל. ע מחייבי"מכלל שלכו', לא תעטה על שפ 'מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל , אבל חייב בעטיפת הראש "– גמרא
  )היינו שיכסה ראשו". (הישמעאלי  אינה עטיפה

  . עטיפת הישמעאלי  היא עד הא�– רב האי
  . בטלית או בסודר– רב מתתיה ?במה מתעטפי 

  ".ראשו ופוטר�הרי זה מגלה , באו אחרי  לנחמו, מכסה ראשו, יצא חו" לשורה, בא לעמוד בשורה מגלה ראשו, נסת  הגולל מכסה ראשו "– אבל רבתי
  . מכא� שלכבוד המנחמי  מוריד העטיפה– �"רמב
  .פ הדרכי משה"וכ, מפני שמביא לידי שחוק גדול מ� הגויי  ועבדי  ושפחות שבינינו,  במקומו לא נהגו בעטיפת הראש– מ"הגה

וכשבאי  לנחמו מגלה ראשו ). א�( ראש החוט  ויחזור קצת על פיו או על, שאבל חייב לכסות ראשו בטלית או בסודר, �"פסק את הגמרא וכרמב – מחבר
  .לכבוד 

  .ואי� להחמיר במה שלא נהגו אבותינו, שלא נהגו כיו  בעטיפת הראש כלל, מ" פסק כדבריו בד– א"רמ
  )רוקח (.שאי� אבלות בפרהסיא בשבת, ובשבת יעשה זאת בצנעא ולא בפרהסיא,  אבל ימשו# את כובעו למטה עד לעיניי  כל שבעה– �"ש, ז"ט, ח"ב
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  שפז' ס
  

  .)ק טו"מו". (שיהפו# ראש המטה למטה ורגליה למעלה,  חייב בכפית המטהאבל "– גמרא
  .העקר שהמטה תהיה הפוכה. יצא, וש  עליה שלוש או ארבע מצעות, ג ספסלי  או אבני  שהיא גבוהה מהאר"" אפילו נתנה ע– � בש� אבל רבתי"רמב

יהפכו כל מיטת� , דמות דיוקנו נתתי בכ  ובעוונותיכ  הפכתיה, כדתני בר קפרא"אלא הטע  , י שיצטער אי� טע  המטה כד?מדוע כופי� את המטה
  .)ק כא"פ מו"ע". (עליה

  ?הא  צרי# לישו� על מטה כפויה
  .יצא ידי חובת כפית המטה, יש� על האר" לכ� א  הפ# מיטתו ו– ש"ריב, ד"ראב, ש"רא, �"רמב
  . כמו בתפילי� שלא מניח  ביו  הראשו�,ביו� הראשו� ות את המטה ולישו� עליה לכפאלא צרי#,  אינו יוצא– �"רמב
  ".וישבו את  לאר": "שנאמר, וג  המנחמי , אבל כל היו  יושב על הקרקע, מ בשעת שינה או אכילה שנמצא על מטה כפויה" ה– �"רמב

שאלו מטות , ד"ופרש ראב. .)ק כז"מו (" את כל המטות שיש לו בביתאלא ג , וצרי# לכפות לא רק את מטתו "– גמרא ?הא  צרי# לכפות את כל המטות
  .אשתו ובניו

  ?מה הדי� במיטות אכסנאי 
  .מחזיר מיטתו וזוקפ�, וכשחוזר האכסנאי,  כופה ג  את מטתו– �"רמב. היות וה� מיוחדות לאכסנאי ,  אות�ה אינו כופ– ד"ראב, ש"רא
  

�  ?מה הדי� כיו
  ".שמא יאמרו חרש הוא, פההדר בפונדק אינו כו "– גמרא
ולא יהיה ניכר , וג  בגלל שהמטות שלנו שונות, לפי שדרי� בי� הגויי  ויוצאי  ונכנסי  לבתיה , ז סמכו באשכנז לא לכפות המטות" ע– ש"רא, ג"סמ

�  .א  נהפו# אות
  

וכ� , אבל כל היו  יושב על הקרקע,  כפויה� שבשעת שינה ואכילה יושב על מטה"וכרמב,  פסק את הגמרא לעיל שאבל חייב בכפית המטה– מחבר
ואי� מיטותינו עשויות כמיטותיה  כדי שיהיה ניכר , הגויי  שאנחנו מכשפי שלא יחשבו , הגי  להפו# את המטותש שכיו  לא נו"וכ� כרא. המנחמי 

  .בכפיה
  די� כפית המטה שיי# כשיושבי  עליה בעודה כפויה– �תרו� ערו� השולח? ומדוע לא נתחייב בכפית המטה, הרי טע  זה לא שיי# כיו , ולכאורה קשה

לא שיי� די� זה אצל , וג� א� ישנ� מיטות בודדות כאלו. ובזמנינו שאי� אפשרות לשבת על המטה כשהיא כפויה לא שיי� די� זה, בשעת שינה ואכילה
  .ולכ� מיטה זו בטלה ברוב, רוב הציבור

ג האר" וא  הוא זק� או חולה מותר לו "וכ� צרי# האבל לשבת ע, כי מסתמא האבל מוחל לה , פסל כיו  נהוג שהמנחמי  יושבי  על ס– �"ש, ז"ט
  .וכשיש� יש� על הקרקע,  ויכול ללכת ולעמוד כשהמנחמי  לא אצלו.וכ� חייב לישו� על האר", להניח כר או כסת מתחתיו

  פתחי תשובה
  .א החמיר"א# המג, סא או ספסל בסעודה מפסקת בערב יו  כיפור יכול לשבת על כ– דברי יוס� .1

 .אחרת יבוא להתיר דת, ג קרקע"א# בשאלת יעב" פסק לישו� ע, ג קרקע והפני  מאירות חולק"# אבל יש� ע"בזמ� הזה לפי הש .2
  

�  .ואי� מחמירי  לישו� על הקרקע, ג כר" המנהג כיו  להקל ולשבת על כסא נמו# או ע– גשר החיי
ורק יש נוהגי  להסיר ממטה זו את הכרי  ואת הכסתות , א# כיו  ג  די� זה לא נוהג יותר. מיטה שהאבל יש� בה נוהגי  לכפות רק את ה– מעבר יבוק

  .וכ� יש נוהגי� להפו� את המראות שבבית. ולכסותה בכסוי בלבד בימי האבלות
  

  :ית מיטהמוכיח הרב מבריסק שיש שני דיני  בכפ? למה.  שרק ביו  הראשו� יש� על מיטה כפויה  משמע"מהרמב

  . ימי האבלות7וזה תק� בכל , אסור שמיטתו של האבל תהיה זקופה .1

  "וזה מפני שלדעת הרמב, וכ# האבל מראה שכפה את מיטתו לש  אבלות, ובזה די בישיבה עליה ביו  הראשו�, כפית המיטה צריכה מעשה .2
כלומר לא כפה את , שלא קיי  כפית המיטה...ח"צא יג קרקע לא י"יוחנ� בגמרא שא  ישב ע' לכ� אומר ר. אבלות יו  ראשו� מדאורייתא

  .מיטתו לש  אבלות


