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  סימ�  ת
  
  

  אבילות בשבת
  
  

  .שבת עולה ואינה מפסקת  
  .ק יט"מו
  

  .רשות 
ר "נת,  חובה 
ז "פח  
  .ק כד"מו
  

  .חובה  
זקיפת המטה  ,  חזרת קרע לאחוריו,  פריעת הראש                      
  

  .רשות  
 רחיצת ידי� ורגלי� בחמי� ערבית ,  תשמיש המטה,  נעילת הסנדל                      
  
  

  'ע  א"פ  שו"וכ.     האידנא שאי� רגילות ליל! יח   הוה נעילת הסנדל חובה  :ש"רא
  

  
  ' ע  א"שו

  

  ,שבת אינו מפסיק אבלות ועולה למני� שבעה
  

  .תשמיש המטה  ורחיצה:  דהיינו דברי� שבצינעא שה�, שהרי קצת דיני אבלות נוהגי� בו
  

  , לא 
אבל  דברי� שבפרהסיא 
  
  

  ,להסיר עטיפתו:  דהיינו
  

אבל קצת עטיפה ,  ודווקא כשהוא מעוט  עטיפות ישמעאלי�  :ו"מהרי פ"עא "רמ
  .  הואיל ויש לו מנעלי� ברגליו, אי� צרי! להסיר בשבת', שנוהגי� בקצת מקומות כל ל

  

דמא� דמתיר משו� מנעלי� ברגליו  מתיר אפילו , לא ידעתי מה עניי� מנעלי� ברגליו לכא�  :�"ש
ו כתב דהכא מותר מטע� כיו� שנוהגי� "ובאמת במהרי,  ס"פת ישמעאלי� כדמשמע בשבעטי

  .'ימי אבילות  דלא אסרינ� דבר שבפרהסיא אלא מה שאינו רק תו! ז' בעטיפה זו ג� אחר ז
  
  

  ,  וללבוש מנעליו
  
  

  , ולזקו  המטה מכפייתה
  
  

  .קרעו לאחריו וא� אי� לו להחלי   מחזיר,  אלא מחליפו,  ושלא ללבוש בגד קרוע
  

מ דהיכא "ש הגה"וכמ, ואפשר דמנעלי� מוכיחי� עליה�,  והאידנא לא נהגו לדקדק בזה  :�"ש
  .דמנעלי� ברגליו אי� צרי! לחזרת קרע

  

דהויא פרהסיא בגלילותינו , האבל צרי! להחלי  בגדי חול וילבש בשבת בגדי שבת  :ברכי יוס�
  .מהחולשאי� שו� עני בישראל שאי� לו בגד לשבת טוב 

  

  ת בשבת שהיא"שהתיר ת י"כרולא ,    ש"כרא[.     ת הוי דבר שבצינעא"ות
  ]  והוא צרי� לשמח עצמו בשבת, משמחת את הלב                                       

  

הוי כקורא את שמע ,  כיו� שחייב אד� להשלי� פרשיותיו ע� הציבור,  אבל לחזור  הפרשה
  ,כתב שנראה לו לאסור ובאגודה    ,ש"כרא[.        ומותר

  ]כתב להכריע  דבחול אסור  ובשבת שרי שהוא זמנו והוא מחובת היו� ל"ורש                  
  

  .שא� היה נמנע היה דבר של פרהסיא, צרי! לעלות,  וא� קראו את האבל לעלות לתורה
ועלה הוא , החז� ואירע בו אבלות ולא קראו, ורבינו ת� היו קורי� אותו בכל פע� שלישי

הרואה שאינו עולה אומר שבשביל , מעצמו ואמר כיו� שהורגל לקרותו שלישי בכל שבת
  .והוי דברי� של פרהסיא, אבלות הוא נמנע

  

  . מותר לקרותו,  נ"וכ� א� הכה� אבל ואי� כה� אחר בבהכ  :מ"הגה פ"עא "רמ
  .אסור,  אבל בעניי� אחר                                

  

פ שנהגו בקצת "אע,  אי� לו לעלות לתורה, אבל שיו� מילת בנו בשבת  :ל"רש
  .מ לא מיקרי פרהסיא"מ, מקומות שאבי הב� הוי חיוב לעלות ביו� מילת בנו

  

, חיוב לעלות לתורה' חולק וסובר דא� אירע לאבל בשבת שתו! ז  תשובת דת אש
,  � לכול� לעלותאו שמיני עצרת שקורי, צ"או שהוא יא, כגו� א� אשתו יולדת

  .דא� אינו עולה יהיה אבילות דפרהסיא, מותר לעלות לתורה




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

  153

דהיינו באמירת  משעה שהקהל קיבלו עליה� שבת, ש"כתב דאבל בע  ת שיבת ציו�"שו
ש למנחה "וכ� נוהגי� שהאבל עומד בע, פסק די� אבילות דאז הוא הכנסת שבת, ברכו

ז� ברכו קוראי� להאבל שיכנוס ונועל ס וקוד� שמתחיל הח"בחליצת מנעלי� חו& לביהכנ
אבל ,  א� האבל דר במקו� שמתפללי� בצבור והיחיד נגרר אחר הצבור וכל זה.        מנעליו

ודאי שאי� האבל רשאי להקדי� לקבל עליו , א� האבל דר במקו� שאי� ש� מני� עשרה
שבתות השנה וא  שהוא נוהג בכל , שבת בעוד היו� גדול כדי לפטור עצמו מדיני האבילות

ש שבתו! האבילות אינו רשאי להסיר מעליו "ה בע"אפ, להוסי  הרבה מחול על הקודש
אבל מזמ� , שעות ומחצה קוד� הלילה' חיוב דיני אבילות קוד� זמ� מנחה קטנה שהוא ב

  .רשאי להקדי� מנחה קטנה
  

  .פלג המנחהש רק מזמ� "יש להכריע שיפסיק האבילות בע  :ח"גשה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כיו� , ובשבת נתייאש מלבקש,  גררתו חיה או הרגוהו לסטי�  :ירושלמי פ"ע' ע  ב"שו
  .עולה לו ליו� אחד,  דדברי� שבצינעא נוהג בשבת

  
  
  
  
  
  
  
  

מותר לו  ,  ט בערב שבת"של אבילות בשבת ויו� כ' א� פגע יו� ל  :מ"הגה פ"עא "רמ
דהואיל ומדינא שרי , א  במקומות שנוהגי� שלא לרחו& כל שלשי�, לרחו& בערב שבת

  .בכהאי גוונא שרי משו� כבוד שבת', אלא שנהגו להחמיר כל ל, לאחר שבעה
  

דהא נמי אינו , כגו� לחזור אל מקומו בליל שבת וללבוש בגדי שבת, ה כל כיוצא בזה"וה
פ שיש לחלק בי� רחיצה "ואע.     צ"ט וש"שפ' כמו שנתבאר לעיל סי, אלא מנהג בעלמא

  .ל לחלק בכ!"מ אי� נ"מ, דברי� אלו שאפשר לו לעשות בשבתשאסורה בשבת ובי� 
  

הקדו� דא� חל שמיני ' וא  דמבואר בסי,    אסור'  אבל לספר  דהוא מדינא דגמ  :מ"דגו
על  ותמיהני.    הת� משו� כבוד המועד, שלו בשבת ערב הרגל מותר לגלח מערב שבת

 .ל שכתב שאבל שחל יו� שלושי� שלו בשבת  מגלח"מהרי


