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  סימ�  שצג
  

  

  ?מתי האבל יכול לצאת מביתו
  

  
  :ק כא"מו פ"ע' ע  א"שו

  

  .)א� מת לאחרי� מת(אינו יוצא לבית האבל ולא לבית הקברות  ,  ימי� הראשוני�' ג,  אבל
  

ואינו יושב , יוצא אחר המטה לבית הקברות,  א� מת לאחרי� מת בשכונתו,  מכא� ואיל�
  .במקו� המנחמי� אלא במקו� המתנחמי�

  

ופשוט (.  יוצא אפילו ביו� ראשו� ואפילו בשכונה אחרת,  וא� אי� ש� כדי מטה וקובריה

  )הוא שהרי הוא חייב בכל המצוות
  

  
  :א"רמ

  

  )מ"הגה(.  הרי הוא ככולו' ומקצת יו� ג
  

,  כי אי� אבל הול� לבית הקברות ולא לבית האבל כל שבעה,  ולא ראיתי נוהגי� כ� עכשיו
שב ואל , ומאחר שעכשיו אי� מתנחמי� כמו בימיה�, אלא רשות, ואפשר שלאו חיוב הוא

  . תעשה עדי#
  

  
  .יוצא אפילו בו ביו�, אבל א� מת לאבל עצמו מת  :ט"באה

  
  
  
  

  .ק כג"מו פ"ע' ע  ב"שו
  

  .ואפילו לשמוע ברכות חופה או ברכות המילה,  שבוע הראשו� אינו יוצא מפתח ביתו,  אבל
  )ח אי� לו לצאת"בשביל גמ' אבל ליל� לחופה וכו,  כגו� ציצית ותפילי�, היינו במצוות עשה שבגופו  ,ג דאבל חייב בכל המצוות"אע(

   

  ,   ירוח� בש� המפרשי�' ש ור"כרא(                                                                                    
  )י שסובר שלדבר מצוה שרי"ודלא כנמ                                                                         

  

  )ד"תה(.   לא הפסיד,  מפני הצור�, מיהו המיקל לצאת בלילה  :א"רמ
  

אבל ',  או למשא ומת� וכדו, היינו דווקא לטייל,  והא דאסור לצאת חו$ לביתו
הצריכי�  או שצרי� ליל� בדר�  או לשאר דברי�  )מרדכי(א� שלח מושל אחריו 

  .וכ� נוהגי�, מותר לו לצאת,  )'תוס(כגו� דבר האבד , לו הרבה
  

  .יוצא ואינו יושב במקומו ואינו מדבר,  שניה
  

  .יושב במקומו ואינו מדבר,  שלישית
  

  )מ"הגה(.  הרשות בידו,  ולדבר'  וא� רוצה שלא לישב במקומו בשבוע ג  :א"רמ
  

, ב חדש"ועל אביו ואמו כל י,  שי�ועכשיו נוהגי� שאי� יושבי� במקומ� כל שלו
  .כי כל מקו� לפי מנהגו, מ אי� לשנות מ� המנהג"מ,    ואי� למנהג זה עיקר

  , יושב במקומו ואינו מדבר' י שבשבוע ד"פ הירושלמי שהלכה כר"א כתב שהמנהג  הוא ע"הגר(                               
  )א לישב במקומו כדי שיוכל לדברלכ� נהגו של                               

  
  . הרי הוא כשאר כל אד�,  רביעית

  

מיד כשכלה אותו שבוע ושני� ,  כגו� שמת באמצע שבוע,  אפילו לא שלמו שלשה שבועות
  )שמשו�' ר(.  חשוב שבוע הבא רביעית, שאחריו
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  יציאת האבל לבית הכנסת
  

  .יוצא אפילו בחול  :� גיאת"רי
  

  ]אבל לא בחול, אבל לבית המדרש  הול� בשבת.   [ו יוצאאפילו בשבת אינ  :ד"ראב
  

  'ע  ג"פ  שו"וכ.      א� לא בחול,  נהגו שיוצא בשבת  :�"רמב, ש"רא
  
  

  )וכ� לבית המדרש. (אבל בשבת יוצא, האבל אינו יוצא בחול  לבית הכנסת  :'ע  ג"שו
   

  , ערבית והמנהג שנכנס האבל לבית הכנסת  קוד� תפילת   :ג"באה           
  .והזקני� עומדי� עליו בפתח בית הכנסת והאול� בשתי שורות לנחמו              

   

  )היינו א# בשני וחמישי(.  ה"ואנו נוהגי� שבכל יו� קריאת התורה יוצא לב                    
  
  

  .ובמדינות אלו נוהגי� שאי� יוצא אלא בשבת  :א"רמ
  
  

�,  ז מקדיש וקדושה וברכו"עשרה ויתבטל ע א� אי� לאבל, ביו� חול  :חכמת אד
א� יש מני� נגד  ולכ�.    משמע שמתפלל ביחידי א"במגא� ,    ס"מותר ליל� לביהכנ
  .ע מותר"לכו,  ביתו באותו חצר

  
  

  אבי הב�, בעל ברית, יציאת אבל שהוא  מוהל
  

  :'א  ג"רמ
  

  ]:סנדק[=וא� האבל  מוהל  או  בעל ברית 
  

  )הגהות אשירי(.  ס"הול� האבל לביהכנ, וכשמביאי� התינוק למול, מתפלל בביתו:  'לאחר ג
  

  )ז"א(.  כ אי� מוהל אחר בעיר"אא,  לא יצא:  'אבל תו� ג
  

  )י"ב(.  א� יש מוהל אחר בעיר' אפי', ויש מקילי� אפילו תו� ג
  

  .אסור, אבל א� יש מוהל אחר,   ומותר לו לתק� הצפורני� לצור� המילה
  

  .יוצא' פשיטא דאפילו תו� ג,  אבל אבי הב�  :!"ש
  

  . מותר לו לצאת לקיי� המצוה, א לעשות בלא האבל"וכ� כל דבר מצוה שא

  
  

  שינוי מקו� בבית הכנסת בשבת
  

יפה ה� ,  הנוהגי� כשה� אבלי� שלא לשנות מקומ� בבית הכנסת בשבת  :'ע  ד"שו
  י"רהאוכ�  נהג                   )משו� שהוא דבר שבפרהסיא(.  עושי�

  
  .ואי� לשנות המנהג, וכ� המנהג פשוט, שג� בשבת ישנה מקומו )י"נמ(ויש אומרי�   :א"רמ

  

שהרבה , כ"שאי� אבילות ניכר בזה כ,  ל שאי� זה דבר של פרהסיא"דס  :�"ש
  .   פעמי� אד� מחלי  מקומו אפילו אינו אבל

כי  ,ז סמכתי להקל בימי אבלי על אבי שלא לשנות בשבת"וע :א"גליו� מהרש
מ בשבת שניה שהשינוי "ומ.  ודאי הרב בעירו אי� דרכו לשנות והוי פרהסיא

ז יש מקו� להקל א  לכל "דלפ ובאב� יעקב כתב.    ה"מ� הדי� לא הלכתי לב
  .מי שקובע בתמידות מקו� לתפילתו


