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  סימ�  שצה
  
  

  מקצת היו� ככולו
  
  

  ]דמקצת היו� ככולו[ .  מותר ברחיצה, )'ביו� ז(כיו� שעמדו מנחמי� מאצלו , אבל � :ק יט"מו
  

  לא שנא מקצת יו�,  שהלכה כאבא שאול שמקצת היו� ככולו  ובגמרא ש� נפסק             
  .שביעי ולא שנא מקצת יו� שלושי�             

  

  
  ?נחשב ככל היו�הא� מקצת לילה 

  

משו� דבלילה (]  א" לעניי� שמועה רחוקה. [נחשב ככל היו� לאמקצת לילה   :�"ריב, ש"רא
  )שהרי דר% בני אד� לחלו$ נעליה� בלילה, לא מוכחא מילתא

  

  .בשעת הדחק  ת"רוכ% הורה .        נחשב ככל היו� כ�מקצת לילה   :�"רמב
  

חשבינ� מקצת לילה  לא, שצרי% ספירת שבעה כיו�, גבי שבעה  :רבינו מאיר מרוטנבורק
סלקא אפילו , שלא צרי% ספירה אלא סגי בשעה אחת, אבל בשמועה רחוקה.    ככל היו�

  'ב�'ע  א"פ  שו"וכ.                                                        בלילה
  

אית ל� , ו מצוהדאית בה, ת ותשמיש המטה"הכריע לגבי שבעה  שלעניי� ת ז"ת הרדב"שו
אבל ברחיצה וסיכה ושאר הדברי� דלית ,   למפסק כדברי המקילי� דמקצת לילה ככל היו�

ומיהו צרי% .  פסקינ� כדברי המחמירי� דבעו מקצת היו� דווקא ולא מקצת הלילה, בהו מצוה
  .כדי שיהא נוהג ג� בו מקצת אבילות, להמתי� מלשמש בלילה יותר מעט ממה שהוא רגיל

  

  
  ?"מקצת היו�"ל מתי ח

  

אלא אחר שיעמדו המנחמי� , לא מיד בהנ$ החמה, יו� שביעי מקצתו ככולו  :רבינו ירוח�
די , לעניי� גיהו$ ותספורת, אבל ביו� שלושי�.    דהיינו אחר שהתפללו ע� האבל, מאצלו

  'ע  א"פ  שו"וכ.                                               בהנ$ החמה
  

  :ק בי� יו� שביעי ליו� שלושי�טע� החילו
  

  .מותר מיד בנ$,  אי� מנחמי� באי�' כיו� דביו� ל  :%"ש
  

ולכ� ג� ביו� השביעי צרי% ,  ת"ולא מספיק בשב וא, ימי האבלות החיוב הוא בקו� עשה' בז  :ז"ט
.     וגבול הזמ� שנתנו הוא עד זמ� עמידת המנחמי�,  שיהיה זמ� לעשות מעשה החיוב בקו� עשה

לכ� , דהיינו איסור גיהו$ ותספורת, ולא בקו� עשה, החיוב הוא בשב ואל תעשה, בל בשלושי�א
  .דהיינו עד לאחר הנ$, מספיק שיעור קט� יותר על מנת לקיי� את החיוב הזה

  
א� מותר ללבוש חלוק לב� בבוקר קוד� , באבל שחל יו� שביעי שלו בשבת נשאל בגבעת שאול

כגו� חליצת , ב דאותו אבילות שהוא בקו� ועשה"ת' ז בסי"הט ש"דלפמ וכתב,   תפילת שחרית
אבל אבילות שהוא בשב , בזו דווקא צרי% להמתי� עד עמידת המנחמי�, מנעלי� וכפיית המטה

נמי , ת הוא"דשב וא, כ הכא בלבישת חלוק"א,   סגי בהנ$ החמה, כגו� גיהו$ ותספורת, ואל תעשה
ת "דא" מה שהוא בשב וא ש שהעלה"ע',   תמוהי� וכוז "א% באמת דברי הט.   סגי בהנ$ החמה

  .ה לעניי� לבישת חלוק לב� דאסור עד אחר התפילה"וה, כ להמתי� עד עמידת המנחמי�"צרי% ג

  
  
דמקצת היו� ,  מותר בכל דברי� שאסור בה� תו% שבעה, כיו� שעמדו מנחמי� מאצל האבל ביו� שביעי  :'ע  א"שו

  .בטלו ממנו גזרת שלשי�, כיו� שהנ$ החמה ביו� שלשי�, לא שנא מקצת יו� שלשי� לא שנא מקצת יו� שביעי, ככולו
  

צרי% להמתי� עד שעה שרגילי� ',  ובמדינות אלו שאי� המנחמי� רגילי� לבא ביו� ז  :א"רמ
כ� ,  דהיינו  לאחר יציאה מבית הכנסת שרגילי� לבוא מנחמי�, המנחמי� לבוא בשאר ימי�

  .דאי� הדבר תלוי רק בעמידת המנחמי�, לי� להמתי� שעה על היו�ודלא כמו שרגי, נראה לי
  

  . אפילו בלילה, סלקא,  כיו� דסגי בשעה אחת,  שמע שמועה רחוקה בלילה  :'ע  ב"שו
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  ?ב חודש"בתו� י' מקצת היו� ככולו'הא� אומרי� 

  
יו ט באדר שאחר"אמרינ� בכ לא,   ח ניס�"מי שמת אביו או אמו בר  :ד"תה פ"ע' ע  ג"שו

  .ח ניס�"ב חדש עד שיכנס ר"אלא צרי% לנהוג דברי� האסורי� בי,  מקצת היו� ככולו
  

אבל גבי אבלות ,   כיו� דהת� הספירה היא לפי הימי�,  ולא דמי ליו� שביעי ושלושי�(
אי הוי אמרינ� מקצתו ככולו הוה שרי , כיו� דהספירה היא לפי חודשי�, דשני� עשר חדש

  )ח ניס�"ולכ% לא כלו עד שיכנס ר, והא ודאי ליתא, בתחילת חדש שני� עשר
  

  )דעתו להקל   ז"הרדבא%  ( 

  
  .ונכו� הוא,  ב חדש"ונהגו להוסי" עוד היו� שמת בו האב או הא�  לנהוג בו די� י  :א"רמ

     ]ואפילו חל אותו היו� בשבת[                                                                                                                                                                 
  

  ולכ% נוהגי� עניי� אבילות'   והטע� משו� דאמרינ� קדיש וברכו ומתעני� בו דיו� מיתה הוא וכו(
  )באותו יו�

  

אי� נוהג די�  , ב חודש"דמותר ליכנס לבית המשתה לאחר י, מיהו כשהשנה מעוברת  :ח"ב
דמאחר , פ שאומר קדיש וברכו ומתענה בו ביו�"אע, ב חודש ביו� שמת בו אב וא�"י

נראה דהיינו דווקא בשאר   :�"ש.           שכבר הפסיק מאבלותו שוב אינו חוזר לאבלותו
אסור בכל שנה ביו� שמת בו אב , אבל לאכול בסעודה של שמחה ומשתה,  מיני אבילות

  ]ב"ס ת"א שבס"חולק על הרמ א% בלבוש[.   ש הכא"כ,  ב"ס ת"א ס"מוכדכתב בר, וא�
  
  
  
  
  
  
  
  

  ?של האבלות' ביו� ג'  מקצת היו� ככולו'הא� אומרי� 

  
ימי� ראשוני� לבית האבל ולבית ' בעניי� איסור יציאת האבל בג,  פסק א/א שצג"רמ

  .הרי הוא ככולו' שמקצת יו� ג,  מ"כהגה,  הקברות

  
כגו� לגבי איסור מלאכה (ימי� הראשוני� ' ברי� הנזכרי� בעניי� גבכל הד  :חכמת אד�

אינו סובר כ� אלא  רק ,  א שלעיל"וא" הרמ.    (שלמי�ימי� ' היינו ג,   )ר אפילו לעני"בגי
  )בנוגע לעניי� מצוה

  
 .היו� ככולו מקצתימי�  ש' יש להקל בהני ג  :ח"גשה


