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  סימ�  שצו
  
  

  אבל שלא נהג אבלותו
  

  
   :ד"ראב פ"ע' ע  א"שו

  

חו� ,    משלי� אותו כל שלושי�,  בי� בשוגג בי� במזיד, אבל שלא נהג אבלותו תו� שבעה
חו� מאביו ואמו , שא� לא קרע בשעת חימו�  אינו קורע אלא תו� שבעה, מהקריעה

  .שקורע  אפילו לאחר שבעה

  
  ":משלי� אותו כל שלושי�"
  

ימי� קוד� ' או ג' א" שהתחיל להשלי� ב, צ להשלי�"א' אבל לאחר ל  :מ"תפל
  .'צ להשלי� כל ז"מיד בכלות השלושי� מפסיק אבילותו וא, כלות שלושי�

  
  ":חו� מהקריעה"
  

או כגו� , א לקרוע"כגו� שהיה חולה ומסוכ� שא, דהיכא שהיה אנוס  ח"הבכתב 
שחשוב עכשיו כשעת ',  ריו ולדעתו אחר זוחזר לבו, שאי� דעתו צלולה ומיושבת עליו

כיו� שהיה בריא , דעבר שעת חימו�, ולא דמי לשוגג או מזיד.    חימו� וצרי� לקרוע
אבל זה לא נתחמ� אלא בשעה ,  בשעה ששמע שמת לו מת ונתחייב באותה שעה

  .שחזר לבוריו ולדעת צלולה ומיושבת ובאותה שעה חלה עליו חובת קריעה
  

אבל ,  כ"חייב לקרוע אח, מחלק דא� לא היה דעתו צלולה  חלת צבינ פ"עז "הט א�
  .כ"פטור מלקרוע אח, א� היה חולה סת� ודעתו צלולה

  
  .אי� צרי� להשלי� אחר שלושי�,  אפילו בכל השלושי�', א� לא נהג אבילות ל  :מ"תפל

  
  
  
  
  

    :ש"רא פ"ע' ע  ב"שו
  

  ?במה דברי� אמורי�
  

  .בשלא נהג אבלות כלל כל שבעה
  

כגו� מי שאמרו לו שמת לו מת ביו� ,  ולא נהג בה� אבלות, אבל א� זלזל במקצת הימי�
אי� צרי� ,  וביו� השני בא לעירו ונהג אבלות, והיה בעיר אחרת ולא נהג אבלות', הא

  .ומונה שבעה מיו� הראשו�, להשלי�

  
, אמתומיד אמרו לו שאי� השמועה , ש במי שבא לו שמועה שמת קרובו"וכ  :ז"רדב

  .מיו� השמועה הראשונה' שדינו שמונה ז,   ואחר איזה ימי� אמרו לו שאמת היה
  

כ אמרו לו "ואח, שינה לשונו וכתב די� זה רק בהתחיל לנהוג אבילות ש"ובערוה
  ]ז שכתב א" בלא נהג אבילות תחילה"ודלא כרדב.   ['שאי� השמועה אמת וכו

  
  ":מקצת הימי�"

  

  .ע"מ צ"ומ, ל ככול� וצרי� להשלי�"הו', רוב ז מסתבר שכשביטל  :דעת קדושי�
  

  .צ להשלי�"דאפילו בנהג אבילות שעה אחת א  )א"כ חזו"וכ(א "ת רעק"משו משמע
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  כ הגדיל"קט� שמת לו מת ואח
  
  

  .שיבדיל אחר שיקבר המת, שמי שמת לו מת בשבת  �"כמהר פסקב /ע שמא"שו ( 
  

  ). ]    יו� דהיה פטור בשעת חיוב ההבדלהכ, שסובר שאי� צרי� להבדיל ש"כראודלא [       
  

  
והוה כשמע שמועה ,   מיו� שנעשה גדול' ול' להתאבל אחר שיגדיל  ז חייב  :�"מהר

היינו לפי שנהג בה� ', ג דהת� ימי הרגל עולי� למני� ל"ואע(.  'ול' קרובה ברגל שמתאבל אחר הרגל ז

, יו� קוד� שהגדיל' ואמנ� א� עברו עליו ל[)       אבל כא� בקטנותו  לא נהג כלו�, איסור גיהו� ותספורת
  ]ב חודש מיו� קבורה"ומשלי� י', ול' בטלה ממנו גזירת ז

  
דהת� גברא , ויש לחלק בי� שמע ברגל לנדו� זה.   מלהתאבל אחר שיגדיל פטור  :ש"רא

כ "וא, אבל הכא גברא לאו בר חיובא הוא כלל,  בר חיובא הוא אלא דיומא הוא דקגרי�
מידי , ולא שיי� ביה תשלומי�,  � דבשעת מיתה לא היה ראוי  להתאבל  יפטור עולמיתכיו

  'ע  ג"פ  שו"וכ.      של חג דלא שיי� ביה תשלומי�' ונתפשט ביו� ב' דהוה אחיגר ביו� א
  
  

וכא� , �"ב פסק כמהר/שמא(שהרי ב,  ע סותרי� זה את זה"שדברי השו  הקשה ח"הב
וכיו� (.  �"כמהרג� כא�  ח"ולכ� פסק הב!    לשתי הפלוגתות והרי טע� אחד,   ש"פסק כרא

  )ה� תיקנו שלא יהא נדחה, דמצוות דרבנ� נינהו

  
וכל שפטור בשעת , הוא משו� דהוה תשלומי� שטע� הפטורש סובר "שהרא  ביאר ז"הט

הוא משו� שחכמי� הטילו  שטע� הפטורז "א� הוכיח הט.      החיוב אי� עליו תשלומי�
, לות מ� שעה ראשונה שהמרירות עליו ביותר ומ� אותה שעה הוא מתאבל והול�עליו אבי

ולכ� קט� שהגדיל פטור ,  כ"אבל כל שנפטר בשעת עיקר המרירות אי� עליו שו� חיוב אח
דבהבדלה עיקר , ז אי� דמיו� להבדלה"ולפ.    לגמרי כיו� שהיה פטור בשעת עיקר המרירות

ש "ולא אמרינ� דא� לא הבדיל במוצ', ה עד ליל דזמ� ההבדלה מתחילה כ� שימשו� זמנ
כ נראה שהלכה "וע.    אלא עדיי� זמנה ממש, ש"כ תשלומי� על מוצ"הוה ההבדלה שאח

  .א� לא מטעמיה, ש"כראלעניי� אבלות 
  
  
  

בטל ממנו  כל ,  הגדיל תו� שבעה ואפילו,   קט� שמת אביו ואמו  :ש"כרא פסק' ע  ג"שו
  .ודי� אבלות ואינו חייב ב

  
  :א� הגדיל תו� שבעה

  

  ]תיקנו ולא פחות' דז[.  שפטור א" להשלי� הימי� הנשארי�  משמע ע"לשו� הטושמפשטות 
  

שסובר שמשלי� הימי� הנשארי� של השבעה מיו�   כיד אליהוא� רוב האחרוני� נקטו 
צ להשלי� רק "ודמיא להא דמי שלא נהג אבלותו במקצת הימי� שא,   שנעשה בר מצוה

  )ח"גשה(                             ]א� כאמור לא מתחיל למנות שבעה מחדש[.   הנשארי�

  
  ":בטל ממנו כל די� אבלות"

  

שה� ' ול' דבשלמא ז,  שיש לחלק ואפשר,       ח פטור"דג� אבילות של יב משמע  :א"חכמ
ילות כ אב"משא,  ל באבל וכיו� דהיה פטור בשעת חובתו אי� לו תשלומי�"מצוות שקבעו חז

  .פ בזה חייב"ל דעכ"א  י"ח שאינו אלא משו� כבוד או"יב
  
  

  ]בקט�] ואבלות[די� קריעה  )13' עמ(כז /וראה עוד שמ[


