
  זעש' ס
  

  'סעי� א
  

אלא כש� שאומרי� לאד� על שורו , ואי� אומרי� עליה� ברכת אבלי� ולא תנחומי אבלי�, העבדי� והשפחות אי� עומדי� עליה� בשורה "– גמרא
  :)ברכות טז". (כ� אומרי� על עבד ושפחה שמתו, המקו� ימלא חסרונ�, וחמורו שמת

  . פסק את הגמרא– מחבר
  

  'סעי� ב
  

  .לא השיבו על כ�?  מהו להברות אבל מנודה– �תשובת הגאוני
, שכל שהוא לכבוד החיי�, ולא תנחומי אבלי�, אי� עושי� לו שורה ולא מברכי� ברכת אבלי�, אמותיו של מנודה'  נראה כיו� שאסור לישב בד– �"רמב

  .אי� עושי� לאבל המנודה
  .חומי אבלי�שאבל מנודה לא מברי� אותו ולא אומרי� לו תנ, �" פסק כרמב– מחבר

  

  סעי� ג
  

  . מנודה שמת עומדי� עליו ומנחמי� אבליו– �"רמב
  .]אלא מבזי� אותו וסוקלי� ארונו, ולא מספידי� אותו, שלא קורעי� ולא חולצי� עליו, שמה לגבי מנודה' ועיי� לעיל בס. [�" פסק כרמב– מחבר

  
  

  שעח' ס
  

  'סעי� א
  

 :)ק כז"מו" ". (ולח� אנשי� לא תאכל: "מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל, אסור לאכול לח� משלואבל יו� ראשו� : אמר רב יהודה אמר רב "– גמרא
 ומוסבר ש� שהכונה ,"יומא קמא לא תלושו לי בחלבא: ל"אמר ריב: "וראיה מהגמרא. אבל בשניה אוכל משלו,  הכוונה לסעודה הראשונה– ש"רא

  .לסעודה הראשונה
  ".יומא קמא: "שלשו� הגמרא הוא,  לאכול משלו כל היו� הראשו� אסור– �"רמב, תוספות

  
  .פ ששניה� אבלי� כרגע"אע, משמע שאבלי� יכולי� לשלוח אחד לשני סעודת הבראה". רבה ורב יוס� הוו מחלפי סעודתייהו "– גמרא

  . בלבד שלא יתנו מתחילה לעשות כ�– � מרוטנבורג"ש בש� מהר"רא
  )א� שכניו לא הברוהו". (ולעשות מלאכה, אכול משלותבוא מארה על שכניו שהצריכוהו ל "– ירושלמי

  
וכ� שיכול להאכיל את חברו בימי אבלו והוא , אבל בשניה מותר משלו, שרק בסעודה הראשונה אוכל משל אחרי�, ש" פסק את כל הגמרות וכרא– מחבר

  .ובלבד שלא יתנו כ� מתחילה, יחזור ויעשה כ�
  .שו� אוכל משל אחרי� הרוקח פסק כתוספות שכל היו� הרא– א"רעק
א� אי� הכוונה , אלא שיש מצוה על השכני� להברות אותו, אי� חייב לצער את עצמו שלא לאכול כלל,  א� הוא יחידי בעיר או שלא שלחו לו– ז"ט

  .שיצו�
  

  ?למה אסור לאבל לאכול סעודה ראשונה משלו אלא רק משל אחרי�
האחרי� יגישו לפניו , י זה שלא אוכל משלו"וע, האבל שואל את נפשו למות מצער ואינו דואג לעצמו,  כי מרוב צערו– "דברי סופרי�"פ ה"טור ע, ש"רא

  )קסח' ס, ב"ח, ד"יו" אגרות משה"ת "ע בשו"ע. (סעודה לנחמו ולהחיות את נפשו
  .� לואלא רק מה שמביאי, י שאוכל משל אחרי� לא יאכל הרבה"וע,  כדי שלא יאכל לשובע ויתאבל על מתו– שבט יהודה

  
  ?הא� דוקא לח� אסור לאבל לאכול משלו או כל דבר מאכל השיי� לו

  .כי הגמרא מדברת רק על לח�, אבל מאכלי� אחרי� מותר,  דוקא לח�– ערו� השולח�, חכמת שלמה
 שאבל לשיטתו" יהודהשבט "ה . כל דבר מאכל אסור לאבל לאכול משלו בסעודה הראשונה ואפילו כוס קפה– קצור שולח� ערו�, א"חיד, שבט יהודה

  .ולכ� אסור לו לאכול שו� מאכל משל עצמו, אוכל משל אחרי� כדי לא לאכול לשובע
  
  

  'סעי� ב
  

  ".א� יש לה בני� קטני� מברי� עמה�: י אומר"ר. מברי� אצל האיש ואי� מברי� אצל האשה "– אבל רבתי
והסביר . אלא רק נשי� מברות נשי�, אלא הכוונה שאיש לא מברה נשי�, לותכי האיש והאשה שווי� בדיני אב,  אי� הכוונה שלא מברי� נשי�– ש"רא

  .אנשי� לא ילוו אות� לבתיה� וג� לא בליל שבת, ולכ� א� יש רק נשי� שאבלות, שזה בגלל הרגל עברה, המרדכי
  .מברי� אותה, ולכ� פוסק שא� יש לה בני� קטני�, י לא בא לחלוק אלא בא לפרש" ר– טור

  .ואי� הלכה כמותו, י בא לחלוק"וסובר שר חולק – מרדכי
  

  � מרוטנבורג"מ בש� מהר"הגה, מרדכי, ש"רא

והרי זה נחשב ,  ולכ� היא קונה את מה שנות� להכי חייב במזונותיה .א : משתי סיבותאשה נשואה לא יכולה לאכול סעודה ראשונה משל בעלה .1
  .� של אחרי� היא אוכלת עמו תדיר ואי� זה נראה כלח.ב. כאילו אכלה משלה

שלטע� הראשו� רשאי הב� , לפי זה נוכל לדו� הא� ב� הסמו� על שולח� אביו רשאי להגיש לפניו סעודת הבראה מדברי מאכל השייכי� לב�[
� ברור לו שמאכלי�, כל הרואה את הב� מאכיל את אביו, כי משו� מראית עי�, אול� לטע� השני אסור לו, כי לא חייב במזונות אביו, לנהוג כ

  .אלו שייכי� לאב
שיעקב רצה להביא את נזיד העדשי� שנת� לעשו על : ב טז" שהוכיח כטע� הראשו� מהגמרא בי' חיי� פלאגירבגאו� ל" רוח חיי�"ועיי� ב

  ]פ שסמו� על שולחנו"אע, משמע שב� יכול לתת סעודת הבראה לאביו. כהבראה על מות אברה� באותו יו�, הבכורה לאביו יצחק

אול� מי שנות� לבנו ולבתו הגדולי� שאינו חייב במזונותיה� או . ב"אינו אוכל ע� בעה, על הבית סופר או שכיר שאוכל בשכרווכ� א� יש לב .2
  .כי אי� מזונותיה� עליו, יכול להברות�, וארעו אבל, ליתו� או לעני בלא תנאי

  
� "וכ� פסק את מהר. שאי� חילוק א� יש לה בני� קטני� או לא, וכמרדכי, שאשה שארעה אבל נשי� מברות אותה, ש" פסק את הברייתא וכרא– מחבר

  .'וכו, שאשה נשואה לא תאכל משל בעלה, מרוטנבורג
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  'סעי� ג
  

א� האבל לא רוצה לקבל הבראה רשאי , כלומר". לא תקבלו� על יומא די� אכילה ולמחר מדידיה: פקיד ואמר, )נטה למות(רבי זעירא מדמ�  "– ירושלמי
  .ח"ק והב"� והסמ"וכ� כתבו הרמב, ול משלו סעודה ראשונה למחרתולאכ, שלא לקבל

  .אלא מאכילי� ומשקי� אותו אפילו בתענית שלפני ראש השנה,  אסור לאבל להתענות ביו� הראשו�– י"הגהות אשר
הבית יוס  ניסה ".  בעוד יו�ויבוא כל הע� להברות את דוד לח�: "כ"וראיה ממש, אי� מברי� בלילה, ת סובר שא� לא הברו עד הלילה"ר – מרדכי
כי המקור שאד� יכול להתאבל על אד� אחר למרות שהוא ,  משיב ומקיי� ראיה זואול� הדרכי משה, שש� לא היה דוד קרוב של אבנר,  ראיה זותלדחו

  .שדוד התאבל על אבנר, כ הראיה מצויינת"וא, הוא מדוד, לא קרובו
  . אותו אחרי בי� השמשות א� חזרו אחר בי� השמשות מברי�– נמוקי יוס 

  .י"ולא כהגהות אשר, אוכל בלילה משלו, שא� האבל לא רוצה לקבל הבראה ביו� הראשו�,  פסק את הירושלמי– מחבר
  .צ הבראה"ת שמותר לאכול בלילה משלו וא" פסק כר– א"רמ

 מברי� ביו� ,וא� לא הברוהו בלילה, ודאי שמברי� בלילה, אבל א� קברוהו בלילה, ילהזה דוקא א� נקבר ביו� והסעודה נדחתה עד הל, א שאי� מברי� בלילה"כ הרמ"מש – פתחי תשובה
  .ש"יברוהו במוצ, ולא הספיקו להברותו עד בי� השמשות, כתב שמי שמת לו מת בערב שבת" ברכי יוס�"וב. כ"שאח

  

  'סעי� ד
  

  ".א� טעמתי כלו� כל אותו היו�, א עלייבו: אמר רבי אבהו. כרואה ספר תורה שנשר�, הרואה תלמיד חכ� שמת "– ירושלמי
  ".אסקיה צו� ההוא יומא, ג דאכל גובנא ושתא מיא"אבהו אע' כד שמע דדמ� בריה דר. רבי יונה הוה בצור "– גמרא
  .שביו� מיתת החכמי� נוהגי� לצו�, ל" פסק את הגמרות הנ– מחבר

  

  'סעי� ה
  

' כבר נפסק שהלכה כר, וא� אתה חושש שנכנס לשבת כשהוא מתאוה, חייב בהבראה, ת מי שנקבר בערב שבת סמו� לחשכה קוד� בי� השמשו– מרדכי
וכא� מדובר , יהודה בערב פסח' כי הלכה כר, ג אי� מברי� אותו"אול� בערב פסח בכה. שבערב שבת מותר להתחיל לאכול מ� המנחה ולמעלה, יוסי

  .בהבראה סמו� לשבת
  
  :הבראה בשבת עצמה[

  .כי זה אבלות בפרהסיא, � בשבת אי� מברי– נמוקי יוס 
  ].ש"שצג ע' פ המחבר בס"וכ. כ אי� כא� אבלות בפרהסיא"וא, פ שאינ� אבלי�" הרבה אנשי� שולחי� אוכל בשבת אחד לשני אע– בית יוס 

  
  . וכ� נוהגי�.טוב שלא להברותו אז מפני כבוד השבת, א� כתב שמכיו� שזה לא חובה, י פסק את המרדכ– מחבר

  .יברוהו למוצאי שבת,  א� לא הספיקו להברותו בערב שבת סמו� לשבת– ברכי יוס 
  

  'סעי� ו
  

  .)שבת קלו". (אפילו תו� שלושי� מברי� עליו, ואי קי� ל� שכלו חדשיו, אי� מברי� על הקט� עד שיהיה ב� שלושי� יו� "– גמרא
  . פסק את הגמרא להלכה– מחבר

  
וא� אי� לבו גס , )שירגיש צער(יברוהו על מיטות כפויות , )היינו שהאבל לא מרגיש צער( א� לבו גס בו ,ההול� לבית האבל לאכול עמו להברותו "– גמרא[

  :נחלקו הראשוני�, אול� כשאי� לבו גס בו, כול� מסכימי� שא� לבו גס בו שניה� יושבי� על מטות כפויות". יברוהו על מטות זקופות, בו
  .כפויהוהאבל על ,  המברה יושב על מטה זקופה– י"ר

  .] שניה� יושבי� על מטות זקופות– �"רמב, ש"רא, ד"ראב
  

  'סעי� ז
  

והתני בר קפרא , איני. ואי� מביאי� ש� לא בשמי� ולא מוגמר, מרביצי� ומכבדי� בבית האבל ומדיחי� כוסות וקערות וצלוחיות וקיתוניות "– גמרא
הא בבית , )שלא יסריח(הא בבית האבל : לא קשיא) א� להביא מותר, סורמשמע שדוקא לבר� א(? ולא על הבשמי�, אי� מברכי� לא על המוגמר

  .)ק כז"מו". (המנחמי�
  .)גק כ"מו". (אי� אומרי� שמועה והגדה בבית האבל "– גמרא
קב בושת העניי� ע. ועניי� בסלי נצרי� וזכוכית צבועה, ושותי� בזכוכית לבנה,  בראשונה היו מוליכי� לבית האבל עשירי� בקלתות של כס� וזהב– טור

  .התקינו לכול� בשוה
  .ולא מברכי� עליה�, א� בבית שהמת ש� מביאי� להעביר הסרחו�, שבבית האבל לא מביאי� בשמי� ומוגמר, ל להלכה"פסק את הגמרא הנ – מחבר

  

  'סעי� ח
  

, הוסיפו עליה� עוד ארבעה. אחר הסעודהוארבעה ל, ושלושה תו� הסעודה, שלושה לפני הסעודה, עשרה כוסות התקינו בבית האבל: תניא "– גמרא
  ".החזירו הדבר ליושנו. התחילו שותי� ומשתכרי�

  
  ?לכמה החזירו

  .ורצוי לשתות מעט לשרות האכילה שבמעיו, א� לא חייבי� לשתות עשרה.  עשרה– �"רמב, י"רש
  .שיי� שלאחר הסעודה משכר,  שלא ישתו אלא בתו� הסעודה– �"רמב

  .כדי לשרות האכילה שבמעיו א� לא לרוות, מותר לשתות מעט יי� בתו� הסעודה, ו� שנקבר המתשכי, �" פסק כרמב–מחבר 
  

  'סעי� ט
  

, מה עדש זה גלגל? ש עדשי�"מ. ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשי� להברות את אביו, אותו היו� נפטר אברה� אבינו, ויזד יעקב נזיד: תניא "– גמרא
, שאי� לה� פה כמו אבל, איכא בינייהו לנח� בביצי�? מאי בינייהו. א� אבל אי� לו פה, מה עדש אי� לו פה:  דאמריאיכא. א� אבלות גלגל החוזר בעול�

  ".ואינה כגלגל
  .שאבל יאכל בשר ויי� בסעודת הבראה" הנודר" משמע בפרק – מ"הגה

  .על אנינות לפני קבורהואפשר לומר שבגמרא מדובר ,  משמע שאבלי� לא אוכלי� בשר ויי� בסעודת הבראה– ירושלמי
שנוהגי� בתחילה בתבשיל של , �"והוסי� רמב. מקו� שנהגו בבשר ויי� מאכילי�.  מקו� שנהגו להאכיל בביצי� ועדשי� מאכילי�– �"רמב, " גאות"רי

  .כ כל צרכ�"ביצי� או עדשי� ואח
  .כ אוכלי� כל צרכ�"או תבשיל של אבלות ואחומברי� תחילה בביצי� , שמקו� שנהגו להברות בבשר ויי� מברי�, �" פסק כרמב– מחבר
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  'סעי� י
  

  .והעוסקי� עליו בהספד,  בסעודת הבראה אוכלי� עמו כל בני משפחתו– �"רמב
  .כ ממשי� הסעודה בביתו"היו נוהגי� להשקות ש� את האבל ולהאכילו קצת עדשי� ואח". חכ� שמת הכל מברי� עליו ברחובה של עיר "– גמרא
  . שהכל מברי� בבית האבל ולא ברחובה של עיר כיו� נוהגי�– טור

  .שיש בה שמחה, שאז זה כמו סעודת מרעות, �"והסביר הש. כ בני אד� שיתחלקו לשני מקומות" פסק שאי� לאכול ע� האבל כ– מחבר
  

  'סעי� יא
  

א שהיות ונדחה היו� הראשו� "וי. אבל רגילכי היות ומתחיל אבלותו עושי� לו כמו ל, כ סעודת הבראה" מתי שמונה שבעה אחר הרגל עושי� ג– מרדכי
  .לא מברי�

  .ש"מברי� אותו למוצ, שמברי� אותו כמתחיל אבלותו אחר הרגל וכ� א� מת בשבת,  פסק כשדעה ראשונה שבמרדכי– מחבר
  .ט שני של גלויות"כמו ביו, ואפילו א� עולה לו למני� שבעה, א� נדחתה האבלות, שלא מברי� אותו, א" פסק כי– א"רמ
 שמברי� ,"באר היטב"ותר" ה? � בכל העול� ואי� פוצה פה ומצפצ�וכ� נוהגי, שמברי� בשבת, שצג' י בס"ס זה פסק כב"מ בסו"הרי הד, ע" צ– �"ש

  .בשבת במקומות שנהגו להברות כל שבעה
  

  'סעי� יב
  

  . אי� מברי� על שמועה רחוקה– מרדכי, נמוקי יוס 
  .י וכמרדכי" פסק כנמוק– מחבר

  

  'סעי� יג
  

  .ובשבת פריס כאורחיה,  בבית האבל פריס מנח� גדול דבהו�– ג"מ בש� סמ"הגה
  .האבל כדרכו, ב"ובשבת פורס בעה, ולכ� בבית האבל בוצע על הפת הגדול שבמנחמי�, ג" פסק כסמ– מחבר

  
  

  שעט' ס
  

  'סעי� א
  

  :)ברכות מו". (מזכירי� בברכת הטוב והמטיב מעי� המאורע בבית האבל "– גמרא
לוקח נפשות , ל אמת שופט צדק*א, הוא ייטב לנו, הוא מטיב, הוא הטיב: "אלא מוסי�,  אי� הכוונה שעוקר ברכה רביעית– �"רמב, אבודרה�, ש"רא

  ".במשפט
  ".אי� מיתה בלא חטא"ג לא כתב לוקח נפשות במשפט כי הקשו על רב אמי שאמר " בה– ש"רא

ואנחנו עמו , כי כל דרכיו במשפט, שליט בעולמו לעשות בו כרצונו: "א השלי� את הנוסח"הרמו.  פסק את הגמרא והנוסח המופיע בראשוני�– מחבר
הוא גמלנו "וממשי� ". ומעל אבל זה לחיי� ולשלו�, הוא יגדור הפרצה הזאת מעלינו, גודר פרצות ישראל, ועבדיו ובכל אנחנו חייבי� להודות לו ולברכו

  ...".הוא גומלנו
  .שברכת אבלי� היא רק בעשרה: כתוספות כתובות ח, יו� לא נוהגי� להוסי� ברכה זו כ– יד אברה�, הבאר הגול

  .חדש' א� לא בשאר יב, ודוקא בשבעה. ונחשב לגדול הסעודה, נותני� כוס זימו� לאבל שנעשה ראש לסרוחי� – פתחי תשובה בש� יעב"
  

  'ג*' בפי�סעי
  

יותר טוב לחתו� כ� כי לא חותמי� בשני . י מנח� ציו� בבני� ירושלי�"בא, ו נח� אבלי ציו�וכולל ב, "אלוקינו' רח� ה: " בברכה שלישית אומר– כלבו
  .דברי� כמו שכתב הטור

  ".מנח� ציו� ובונה ירושלי�" חות� – טור
  ".נבר� מנח� אבלי� שאכלנו משלו: " בזימו� מוסיפי�– רב עמר�

כאמור , נחמ� מאבל� ושמח� מיגונ�, שלי� ואת האבלי� המתאבלי� באבל הזהאלוקינו את אבלי ירו' רח� ה: " פסק את מנהגו של הכלבו– מחבר
  .כמו רב עמר�, "נבר� מנח� אבלי� שאכלנו משלו" וכ� שיש נוהגי� להוסי� בזימו�.וחות� מנח� ציו� בבני� ירושלי�', כאיש אשר אמו תנחמנו גו

  .ל שאי� זה שני דברי� אלא חדא מילתא"צו, "מנח� ציו� ובונה ירושלי�"חותמי� ,  אבל בתשעה באב במנחה– �"ש
  

  'סעי� ד
  

  .כיו� שמברכי� בשלושה או עשרה וכ� אלו דברי� שבצינעא,  אי� מברכי� ברכת אבלי� בשבת– רב נטרונאי
  .כי האבל מבר� לעצמו,  מברכי� ג� בשבת– ג"בה

  .יותר מכ� לא מבר�, אבלי� מבר� יחיד או בשלושה – �"רמב
  .�" פסק כרמב– מחבר

  

  'עי� הס
  

אלא ...כי תניא ההיא בברכת המזו�? חתני� ואבלי� מ� המני�: מיתיבי. חתני� מ� המני� ואי� אבלי� מ� המני�: ר יוחנ�"ר יצחק א"א: איתמר "– גמרא
  :)כתובות ח". (ברחבה, יוחנ�' כי קאמר ר

, אול� בסעודה ראשונה, מדבר על ברכת רחבה, בלי� מ� המני� בגמרא שאי� אתובשכה ומ,  אבל מצטר� לתפילה ולזימו� בי� שלושה ובי� לעשרה– מרדכי
  .אי� לצרפו לעשרה, שאסור לו לאכול משלו

  .ולכ� פסק שמצטר� תמיד?  אינו מבי� מה הקשר בי� זה שאינו אוכל משלו לזה שלא יכול להצטר�– בית יוס 
  .מו שאינו מצטר� לעשרה לברכת רחבה ולשורהכ, אינו מצטר�, שהיות והסעודה היא משו� אבלות,  תר+ את תמיהתו– דרכי משה

  . פסק כמרדכי שאבל מצטר� לזימו� בי� לשלושה ובי� לעשרה וכ� למני� בתפילה– מחבר
  .מ"אינו מצטר� ומביא את טעמו של הד, שבסעודה ראשונה,  מביא את המרדכי והרוקח– �"ש

ולכ� די שנאמר שאינו , לא הגיה על המחבר כלו�, מ שהלי+ טוב בעד המרדכי"ורואי� שאפילו הד,  במרדכי כתוב שאינו מצטר� לעשרה– דגול מרבבה
  .ש"וכ� פסק הפת, אבל לשלושה מצטר  ג� בסעודה ראשונה, מצטר� לעשרה
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 א� בשאר הימי�, )� שאבל לא מצטר� אפילו לשלושה"ח הש"לצאת י( בסעודת הבראה לכתחילה לא יאכלו יחד כדי שלא יתחייבו בזימו� – גשר החיי�
  . כתב שא� יש שני אבלי� יצרפו אחר לזימו�בילקוט יוס . מזמני� לכתחילה

  
  

  שפ' ס
  

  'סעי� א
  

, ובכביסה, ואסור בשאלת שלו�, ואסור לקרות בתורה, תשמיש המיטה, נעילת הסנדל, סיכה, רחיצה, מלאכה: אלו דברי� שהאבל אסור בה� "– גמרא
  ".ושמחה ואיחוי קרע כל שלושי� יו�, ואסור בגיהו+ ובתספורת.  להניח תפילי� ביו� הראשו�ואסור, כל שבעה, וחייב בעטיפת הראש וכפית המטה

  . פסק את הגמרא– מחבר
  . כל דברי האבלות נוהגי� בי� ביו� ובי� בלילה– א"רמ

  

  'סעי� ב
  

 בתו� בצנעאעושה , עני ואי� לו מה יאכלא� הוא מכא� ואיל� . ואפילו עני המתפרנס מהצדקה, ימי� הראשוני� אסור במלאכה' אבל ג: ר"ת "– גמרא
  )�" ש– וא� אינה מספקת עושה ג� אומנות שלה בתו� ביתה בצנעא,  ועראיצנעאכלומר מלאכה של , :ק כא"מו. ("והאשה טווה בפל� בתו� ביתה, ביתו
  .ביתושיכול לעשות בצנעא בתו� ,  ההתר לאחר שלושה ימי� הוא רק לעניי�– � מרוטנבורג"מהר, ד"ראב, י"רש

  . אפילו עשיר מותר בצנעא לאחר שלושה ימי�– רבנו שמעיה
  

  ?מדוע החמירו בשלושת הימי� הראשוני�
  .ימי� משתנה צורת האד�' לאחר ג, ימי� הנפש מטייסת מעל הגו� וחושבת שאולי עוד תחזור'  עד ג– ירושלמי

  .וא� יעבוד נמצא מתעצל מהבכי, "שלושה לבכי" כתוב – ד"ראב
  

ופסק . וכ� אשה עושה אומנות עראי בצנעא, שרק לעני מותר בצנעא לאחר שלושה ימי� ולעשיר אסור, ד"י וכראב"וכרש,  את הגמרא פסק– מחבר
  .שתבוא מארה לשכני� שהצריכו לאבל לעבוד, כירושלמי

  .עושה אומנות שלה בצנעא,  אשה שאינה מספקת בעבודת עראי– �"ש
  )�" מהר–מ "י שינוי מותר כמו בחוה"וכ� ע (.אבל לא באופ� אחר, )'דבר האבד וכו(מ " לכתוב בחוה מותר לכתוב בימי אבלו כמו שמותר– א"רמ
  .אלא כל היו� אסור במלאכה, "מקצת היו� ככולו" לא אומרי� ביו� השלישי – א"עקר
  

  'סעי� ג
  

כ� אסור , וכש� שהוא אסור בעשית מלאכה. ורא� אבל אס, מה חג אסור בעשית מלאכה" והפכתי חגכ� לאבל: " רמז לאבל שאסור במלאכה– �"רמב
  .וליל� ממדינה למדינה בסחורה, לישא ולית� בסחורה

  .�" פסק כרמב– מחבר
  

  'סעי� ד
  

  .והלכה כרב שישא:) ק יא"מו". (ורב אשי חולק. אסורי� בימי אבלו, דברי� המותרי� במועד: זאת אומרת: דייק רב שישא "– גמרא
� שמדובר בבניו ובבנותיו הסמוכי� על "והסביר הרמב". ימי� אסור בעשית מלאכה הוא ובניו ועבדיו ושפחותיו ובהמתוכל שבעת ה, אבל "– אבל רבתי

  .שולחנו
  .�"כרמב, בי� עבדיו ושפחותיו ובניו ובנותיו שמעשה ידיה� שלו, בי� הוא, שאבל אסור אפילו בדבר האבד, ל" פסק את הנ– מחבר

  .כגו� רופא אבל מותר לטפל בתו� שבעה בחולה, וכ� מותר לאבל לעשות דבר אבד של אחר, מותר להשכיר סוסיו כדי להאכיל� שזה דבר האבד – פתחי תשובה בש� חמודי דניאל

הא� בעלה יכול למחול לה " דברי סופרי�"כ יש דיו� ב"כמו. מותר לה להמשי� לעבוד ג� בימי אבלו של בעלה,  עובדת כפקידה בבית מסחר– ילקוט יוס 
  .מעשה ידיה ותהיה מותרת במלאכהעל 

  

  'סעי� ה
  

  ".י עצמו אסור"וע, י אחרי� שרי"ע, בדבר האבד "– גמרא
  .�"י עכו" מלאכה רגילה אסורה אפילו ע– דרכי משה

  
  ".הרי זה יעשה בצינעא, כדו לגו� ואי� ש� אומ� אלא הוא, ואי� ש� אומ� אלא הוא, זיתיו הפוכי�: ג אומר"רשב "– גמרא

  .ג" הלכה כרשב– �"רמב, ש"רא
  .ג" אי� הלכה כרשב– � מרוטנבורג"מהר, ד"ראב, �"רמב,  "רי
  

  ".הרי זה יעשה, ואי� ש� אומ� אלא הוא, והגיע עת הרגל, א� היה אומ� לרבי� וספר או בל� לרבי�: ג"יתר על כ� אמר רשב "– גמרא
  .ג" אי� הלכה כרשב– ש"רא, � מרוטנבורג"מהר, �"רמב,  "רי

  .ג" הלכה כרשב– �"רמב, ד"ראב
עושה בצנעא מפני , והרי שהיה ספר או בל� לרבי� והגיע זמ� הרגל,  עושה בצנעא מפני כבוד הע�, היה נחתו� בעיר ואי� ש� אומ� אלא הוא– אבל רבתי
  .כבוד הע�

  
רי� של בחול המועד שאסור בדובזה אבלות קלה מ, התירו אפילו בדבר שיש בו טירחא, י אחרי�" כשהתירו דבר האבד ע– ש"רא, �"רמב, ד"ראב

, משקי� לו בית השלחי� ממימי קילו�"לכ� . י אחרי�"וכא� באבלות החמירו שרק ע, י עצמו"אבל בחול המועד מותר במקרי� אלו אפילו ע. טירחא
  .ומכניסי� לו פרות מפני הגנבי�, בוני� לו פירצה כדרכ� וזופתי� לו חביותיו, שיחי� ומערות, בורות, ועושי� לו עוגיות לגרני� וחופרי� לו אמת מי�

שטוח� מה שצרי� , מ"אבל אסור לתת חטה לטחו� אלא רק מה שצרי� לעצמו כמו בחוה, ט מותר" מותר לאבל לתת קמח לאפות אפילו ביו– מרדכי
  .למועד
, י טירחא"דבר האסור במועד עכ הוא דבר האבד ואפילו "אא, ג"י אחרי� דלא כרשב"שאסור לעשות מלאכתו ע,  פסק את הגמרא ולחומרא– מחבר

  .י אחרי� כשזה דבר האבד מותר"ע, מותר ואפילו מעשה אומ�
וא� יש בזה הפסד , כשזה דבר האבד ומעשה אומ� הבעצמו אפילו דבר שיש בו טירחשא� אי� ש� אומ� אלא הוא מותר , �" פסק להקל כרמב– א"רמ

שכשאי אפשר בצנעא מותר אפילו ) קעג' ז ס"אבהע(ס כתב " והחת.מ יעשה בצנעא" שמ,�"והדגיש הש .מרובה מותר אפילו בשלושת הימי� הראשוני�
  .בפרהסיא

  .פ הילקוט יוס "וכ. מותר לו לשחוט או לאפות בביתו משו� הפסד הרבי�,  א� האבל הוא שוחט או אופה ואי� בעיר שוחט או אופה אחר– גשר החיי�
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  'סעי� ו
  

  .זה לא נקרא דבר האבד ואסור, א� א� רק ירויח פחות). כמו כל דבר האבד כדלעיל(י אחרי� "נמכר ע: כאשר עוסק במסחר ויפסיד מהקר� – ש"רא
  .כי אי� כא� שו� טירחה ומלאכה,  התיר את הכל ג� כאשר מרויח פחות– ד"ראב

, ורק יפסיד פחות, � לא יפסיד מהקר�מותר למכור סחורתו אפילו א,  א� יש חשש שיוזילו את הסחורות– ש"רא: די� שיירות שעוברות ומוכרות סחורה
  .ש א� יפסיד"וכ
  

  לקנות מהשיירות בזול
  .מ" ומותר בכ, אי� הבדל בי� לקנות ולמכור– ש"רא

  .מותר, מ תכנ� לקנות משהו לצרכו ועכשיו מוצא בזול"ורק א� בכ, מ להרויח אסור" ע– �"רמב
  

מ "ומ, א� אסור לו לעשות כ� כאשר בא למנוע רווח, י אחרי� כמו כל דבר האבד"ר עחר ויפסיד מהקר� ימכוסולכ� כאשר עוסק במ, ש" פסק כרא– מחבר
י אחרי� אפילו שלא לצור� תשמישו אלא "מותר לקנות ולמכור מה� ע, א� שיירות או ספינות באו או שה� מבקשי� למכור בזול או לקנות ביוקר

  .לעשות סחורה ולהשתכר
אבל , זה דוקא במשא ומת�,  ומה שהתירו בשיירות.י עצמו"ואולי אפילו ע, י אחר"מותר למכור לו ע, א� לא יקנה, ש דבר האבד לקונהה א� י"ה –  בש� חמודי דניאלפתחי תשובה

  .שיש מקלי� במקצת לילה', אול� יש להקל א� קיבל את ההצעה בליל ז. א� נזדמנה לו מלאכה אפילו בשכר גבוה אסור

  

  'סעי� ז
  

  . ברבית אסור להלוות לגויי�– �"רמב
  .ת מתיר אי� בידינו לאסור והמחמיר תבוא עליו ברכה"שהואיל ור, י"וכתב ר. ש לאבל"מ וכ"אפילו בחוה,  מותר– ת"ר

,  וכל זה רק בלקוחות שרגילי� אצלו.כי אחרת ילכו למלוי� אחרי� ויפסידו את הלקוחות, י אחרי�"ולכ� בבית מותר ע,  זה נחשב כדבר האבד– ש"רא
  .מ"מלוי� ברבית בחוהאבל סת� כ� לא 

  .כי הוי דבר האבד, י אחרי�"� ברבית לאות� אלו שרגילי� ללוות ממנו ע"שמותר להלוות לעכו, ש" פסק כרא– מחבר
  .ה בסחורה" ה– ערו� השולח�

  

  'ט*'סעיפי� ח
  

מותר לשלוח אנשי� , או שעדיו חולי�וא� לא ישלח אנשי� הבחור ייעל� למדינת הי� ,  אבל שחייבי� לו כס� והזדמ� החייב לאזור– ש"רא, �"רמב
  .לגבות ממנו

עושה מורשה , ל או שעדיו חולי� ועומדי� למות"כגו� שרוצה ללכת לחו, וא� הוא דבר האבד,  אסור לתובעו כל שבעה, א� יש לאבל די� על אד�– גאוני�
  .וד� עמו
  .ש וכגאוני�"� והרא" פסק את הרמב– מחבר

  

  'סעי� י
  

וא� אי� לו במה , ואפילו הוא עני ממש, י אחרי�"אסורי� באבל אפילו ע) ואינ� דבר האבד(ירו במועד משו� צור� המועד  כל הדברי� שהת– �"רמב
  .להתפרנס עושה בתו� ביתו לאחר שלושה ימי� בצנעא וכדלעיל

  .�" פסק כרמב– מחבר
  

  'סעי� יא
  

  ".הרי אלו יעשו) נותני� סכו� כס� קצוב(והקבלני� ) ני� מסויימת קצובהנות( והחכירי� )שליש ורביע מהרווחי�, חולקי� למחצה (האריסי� "– גמרא
כי , באריסות וחכירות ממשיכי� לעבוד כרגיל ואפילו הסתיימה תקופת החכירות,  א� שדה האבל ביד אחרי� בקבלנות– ש"רא, �"רמב, �"רמב,  "רי

  .הקבל� והמחכיר, ש האריס"ש האבל אלא ע"השדה לא נקראת ע
  .כ"ע לקמ� בס" וע. כגמרא וכראשוני� פסק– מחבר

  

  'יבסעי� 
  

  ?מדוע. י אחרי� מותר"אבל ע, י עצמו אסור"ע,  האבל הוא ריס בשדה אחר כאשר– מחבר
  . דבר האבד–ש " רא. משו� הפסד הבעלי�– ד"ראב, י"רש

  ]. אחרי�י"ש ע"ולרא, י עצמו"ד יעבוד ע"ולראב, י יעשו הבעלי� בעצמ�"לרש, א� האבל הוא חוכר או קבל�[
  

  'סעי� יג
  

  :)ק יא"מו". (אפילו בעיר אחרת לא יעשה, ב אבל"ונעשה בעה, שכיר יו� שעובד אצל אד� בשדהו "– גמרא
  . פסק את הגמרא– מחבר

ויש . י�ימ' אי� ל� דבר האבד מזה ויכולי� הפועלי� לעשות מלאכת� ג� תו� ג,  על בית חרושת שמשל� לפועלי� מידי יו�– גשר החיי�, ערו� השולח�
  .שחלקו על זה

  

  'סעי� יד
  

  :)ק יא"מו". (הרי אלו יעשו, כרי� או מושכרי� אצל אחרי�וא� היו מוח, )לא ישכירו לכתחילה (הרי אלו לא יעשו, החמרי� והגמלי� והספני� "– גמרא
 תקופת השכירות ממשיכה ג� אחרי .ב. השכירות התחילה לפני האבלות .א: צרי� שני תנאי� שיהיה מותר במוחכר ובמושכר – ד"ש בש� הראב"רא

  .האבלות
כי כיו� שידוע שהוא אריס או קבל� , ואילו בחמור ובגמל לכתחילה לא יעשו, בחכירי� ובקבלני�,  לגבי שדה שהתירו אפילו לכתחילה באריסי�– ש"רא

כ בגמל וחמור שה� מתחלפי� כל קצת " משא,)שקרקע נלקחת לתקופה ארוכה(וה� ממשיכי� באריסות� , עוד לפני האבלות מסתמא לא השתנה המצב
  .וצרי� את שני התנאי� לעיל, זמ�

כ "אא, לא יעשה בימי אבלו של בעל הספינה או החמור, שא� יש לאבל חמור או ספינה מוחכר או מושכר ביד אחר, ד" פסק את הגמרא וכראב– מחבר
  .שכרו קוד� ועדיי� לא כלה הזמ�
כי אסור לחדש את , אסור, וא� לא, מותר, שכר את הרכב קוד� שנהיה אבל והשכירות נגמרת אחר השבעה א� :די� שוכר רכב מאד� שנהיה אבל

  .ממשי� לעבוד, אבל א� הוא פועל בשדה כאריס וקבל�. השכירות בשעת האבל
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  סעי� טו
  

כ בבהמה "משא, ש האריס"ונקראת ע, תהיות וקרקע מיועדת לאריסו, יש אוסרי�, לשליש ולרביע,  חמור או גמל שנלקחו באריסות למחצה– �"רמב
  .ויש מתירי� כמו בקרקע שנלקחת באריסות, ש בעל הבית"וכלי� שנקראי� ע

  .ה כיש אוסרי�לכוה.  הביא שיש מתירי� ויש אוסרי�– מחבר
  

  'סעי� טז
  

  .וג� לא לבעלי�, כדי שלא יפסיד את שכרו, הוא או בהמתו יעשו,  א� האבל מוחכר או מושכר לאחרי�– �"מ בש� רא"הגה, י"רש
והרי אפילו עני הותר לו , ואי� אפשר להתיר לו בגלל הפסד ממו� לעשות מלאכה בעצמו, י שיעשה בעצמו הוא קולא גדולה מאוד" מה שהתיר רש– ש"רא

  !?רק לאחר שלושה ימי� בצנעא בתו� ביתו בדוחק רב
  .בימי אבלושא� האבל מוחכר או מושכר לאחרי� לא עושה מלאכה , ש" פסק כרא– מחבר

  )ש"פ הרא"ע (.י אחרי� מותר" ע– א"רמ
 לכ� !י אחרי� מותר רק בדבר האבד"שהרי ע,  וזה תימה.כי אי� עיקר המלאכה שלו, י אחרי� אפילו לא בדבר האבד"א שמותר ע" משמע מהרמ– �"ש

כמו עני המתפרנס מ� הצדקה שמותר רק לאחר , י אחרי� שתמיד אסור"י עצמו וה� ע"י ה� ע"שהתכוו� לחלוק על רש, ש"� מדברי הרא"מוכיח הש
  .י אחרי�" ע שמה שמותר זה רק בדבר האבד,� להלכה"ולכ� פוסק הש. שלושה ימי�
ע אוסר "� השו"לדעת הש. י אחרי�"א מותר ע"פ הרמ"א� ע, שכיר בבית חרושת שנהיה אבל אסור לו לעבוד בימי אבלו, לכ�. א"פסק כרמ – גשר החיי�

  .לגמרי
  .יתייצב לעבוד בעצמו, וא� אי� לו, י אחרי�"מותר לכתחילה ע,  שא� לא יתייצב יאבד את משכורת כל החודשנראה להלכה

  

  'סעי� יז
  

  ".לא יעשה, בי� שאינה קבולת, )קבלנות(בי� קבולת ) היינו שקיבל לעשות מלאכה בשביל אחר(היתה מלאכת אחרי� בידו  "– גמרא
  .ש במחובר שאסור"פשר לעשות כ� בצנעא וכפ שא"אע,  אפילו בתלוש אסור– בית יוס 

  .ע לדינא"ונשאר בצ, י אחרי� מותר" א� זה דבר האבד ע– דרכי משה
  .ש במחובר"שאפילו בדבר תלוש שיכול לעשות בצנעא אסור וכ, וכדבריו בבית יוס�, פסק את הגמרא להלכה – מחבר

  א"רמ

  .בדבר האבדי אחרי� מותר "שע, פסק כדבריו בדרכי משה .1

 .ובלבד שלא ימדוד ולא ישקול, לאבל לקבל מלאכה בימי אבלו לעשות אחרי ימי האבלמותר  .2
ולכ� התירו אפילו בדבר שלא , כי ש� מדובר שהושכר לחודש או חדשי�, כ בסעי� הקוד�"משא, י אחרי� רק בדבר האבד"א התיר כא� ע" הרמ– �"ש

  .בר האבדי אחרי� רק בד"� לשיטתו שתמיד מותר ע"אבל הש. כ פה"משא, אבד
  :נמצאנו למדי� בכ� שלוש שיטות

  .מותר רק בדבר האבד, א� כשמלאכת אחרי� בידו, י אחרי� ג� בדבר שלא אבד" כשמושכר או מחוכר לאחרי� לחודש או חדשי� מותר ע– א"רמ
  .י אחרי� רק בדבר האבד" מותר ע– �"ש

  .קר המלאכה אינה שלוכיו� שבשניה� עי, שלא אבדכי אחרי� ואפילו " מותר תמיד ע– עטרת זהב
  

  'חסעי� י
  

  ).מדובר באבל ששכר אד� לעשות לו מלאכה". (בבית אחרי� יעשו, בביתו לא יעשו, היתה מלאכתו ביד אחרי� בקבלנות בדבר תלוש "– גמרא
  . פסק את הגמרא להלכה– מחבר

  . מדובר שקיבלו את המלאכה לפני תחילת האבל– א"רמ
  )בית יוס� בש� רבנו ירוח�. (מד או סופר או פועל שלא יעשה מלאכה בביתו מכא� נלמד שא� היה לאבל מל– �"ש
  

  'סעי� יט
  

ואפילו חו+ לתחו� לא אמר� אלא דליכא מתא דמיקרבא : אמר רב פפא. חו+ לתחו� מותר, מקבלי קיבולת בתו� התחו� אסור: אמר שמואל "– גמרא
נמי לא אמר� אלא בשבתות וימי� טובי� דלא שכיחי אינשי ) שמותר(יקרבא להת� וכי ליכא מתא דמ. אסור, אבל איכא מתא דמיקרבא להת�, להת�

  ".אבל בחול המועד דשכיחי אינשי דאזלו ואתו להת� אסור, טובא דאזלי להת�
 –דה בימי אבלו שלא יחשבו שמסר עבו, משו� מראית עי�(בחול או בחול המועד לא יעשו אפילו מחו+ לתחו� ,  א� יש לו בני� ביד אחרי� בקבלנות– טור

  .מותר, מחו+ לתחו� ואי� עיר אחרת שקרובה לש�, ט"וזהו שבת ויו, )שאז לא יחשבו שזו מלאכת ישראל(אבל א� הקבלני� גויי� , )�"ש
  . פסק כטור– מחבר

  

  'סעי� כ
  

ואסור משו� מראית ,  שמו של האבלנקרא הכל על, היות והוא לבדו אוכל את הפרות,  א� קיבלו עליה� לזרוע או לחרוש את שדהו של האבל– �"רמב
  .כי יחשבו אנשי� ששכר אות� לחרוש שדהו, עי�
  .ש בעל הבית ומותר כמו בבני�"זה לא נקרא ע,  היות והגוי חורש לבדו בשדהו– ש"רא, ד"ראב

  .והלכה כיש אוסרי�,  מביא את היש מתירי� ואת היש אוסרי�– מחבר
שכא� הפירות של בעל השדה והעובדי� מקבלי� , ויש לתר"? וכא� פסק לאסור, ש"ל� לעבוד בשדה עהתיר לאריס או קב' יא' הרי בס, א הקשה"רעק

מותר , י האריסי� וה� מפרישי� לבעל� חלק מהפירות או מהמעות"שהפירות נלקטי� ע' יא' אבל בס, ולכ� יש חשד שעושי� מלאכ+ האבל, משכורת
  )דברי סופרי�. (ואי� כל חשש לחשד

  

  'סעי� כא
  

  ". חנות�הרי אלו נועלי�, שני אחי� או שני שותפי� שארע אבל באחד מה�" – למיירוש
איתרע בהו מילתא במר בריה דרב אחא בריה . הוה ליה ההוא גמלא דתורי בהדי הדדי, מריו� בריה דרבי� ומר בריה דרב אחא בריה דרבא "– גמרא
א� היו : והא תניא! ?לדאחרי� לא חייש, נהי דלפסידא דידיה לא חייש,  עביד הכיגברא רבה כמר בריה דרב אחא: אמר רב אשי. ופסקיה לגמליה, דרבא

  .השני עובד בגלל פסידא שלו, שהשותפי� שאחד מה� אבל, משמע ".והוא סבר אד� חשוב שאני? הרי אלו יעשו, מוחכרי� או מושכרי� אצל אחרי�
  .תפי� צריכי� לנעול חנות� השמיטו את די� הגמרא והביאו רק את הירושלמי ששו– �"רמב,  "רי

  ד"ראב
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, ד� חשובכ הוא א"אא, ולכ� מותר לשות� השני לעשות מלאכה בצנעא בתו� ביתו, שהבבלי מדבר בצנעא, אי� מחלוקת בי� הבבלי לירושלמי .1
  .והירושלמי מדבר בפרהסיא שאסור ונועלי� חנות�

� "ולכ� הרמב, אלא רק בצמד, כי שור אחד לא יכול לחרוש, ימדבר בשותפי� אלא רק בשני אנשי� שהיו חייבי� אחד את השנלא הבבלי  .2
 .� השמיטו את הבבלי"והרי

, שלא יעשה השות� בפרהסיא, ולכ� שני שותפי� אבלי� שארע אבל לאחד מה� נועלי� חנות�, ד" את הגמרות וכתרו+ הראשו� של הראב פסק– מחבר
שאפילו א� יעשה בצנעא יוודע לכול� , � האבל אד� חשוב והשותפות נקראת על שמווא. אפילו בעסק השותפות, אבל יכול לעשות בצנעא בתו� ביתו

  .אסור לשני אפילו בתו� ביתו, שלאבל יש חלק בו
  .� שתמיד אסור"� וכרמב" הלכה כרי– ש"פת, �"ש

רי� הגדולות שפותחי� מיד ורואי� בערו� השולח� רצה ללמד זכות על החנויות בע.  נועלי� את החנות רק בשלושת הימי� הראשוני�– ח"גשה, א"רעק
  .בזה הפסד גדול המותר א� בפרהסיא

  פתחי תשובה
פ רוב קשה להפסיד את "כי ע, אול� יש ללמד זכות, זה לא טוב, אול� באונ� שרוצה עכשיו למכור חלקו, זה ודאי טוב,  שות� שקרובו גוסס ומוכר חלקו קוד� שימות– ס"חת .1

  )כי הלכה כדברי המקל באבל (.מוטב יהיו שוגגי� ולא מזידי�, כ א� שאי� הלכה כמקלי�"וא,  לפחות יהיה פנוי להיות אבל כדינו,וא� יערי� כ�, המסחר של כל השבעה

  . יש שהקלו בדוחק ג� למכור השותפות בימי אנינותו משו� דבר האבד– ח"גשה

כי הסיפור שלנו ע� מריו� ומר בריה דרב , ואי� קושיה מהגמרא דיד�. א ובי� בצנעאבי� בפרהסי, שאסור בשותפי� בכל צורה שהיא, �"� וכרמב" הלכה כרי– משכנות יעקב .2
כ אסור א� "וא, אבל בחנות ה� שותפי� בכל וזו מלאכת שניה�, א חורש את שדהו שלו בשני השוורי�"והשותפות היא שכ, ואחד לא יכול ללא השני, אחא לכל אחד היה שור

 .ותר א� בפרהסיאובספור של הגמרא מ, בצנעא ולא כמחבר
אבל כא� באבלות שלא , שזה שכיר ויאמרו שודאי התנו, ד לשבת שמותר להתנות"ול, אסור,  אפילו התנו השותפי� מראש שהשות� השני יקח את כל שכר אותו שבוע– ח"ראנ .3

  .לא יאמרו שהתנו, שכיח

  

  'סעי� כב
  

  ".אי� בה� משו� מלאכה לאבלהדחת כוסות והצעת המיטות , כיבוד הבית: תניא "– �"רמב, אבל רבתי
  .ה שמותר לאשה לאפות ולבשל בימי אבלה" ה– ק"מהרי

  .ש בשכר"אפילו א� היא בחנ� וכ, מותר לה לבשל ולאפות ולעשות שאר צרכי הבית,  ג� אשה משרתת שארע לה אבל– תרומת הדש�
  .ד"ק ותרוה"את המהרי,  פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר

ופה מדובר , שש� מדובר במלאכה גמורה, ז"ותר+ הט? נפסק שא� הוא מושכר לאחרי� לא עושה מלאכה בימי אבלו' טז' י בסהר,  לכאורה קשה– ז"ט
  .ש שלא תצא מהבית כדי� כל אבל"וכ, אבל אי� למשרתת לעשות מלאכות שאינ� לצור� הבית. ש למשרתת"וכ, בצרכי הבית שמותר לאשה

  . אבל מותר בהקזת ד�– ל"מהרש
  )פ רבנו ירוח� בש� הגאוני�"ע. (מנדי� אותו, עשה מלאכה בימי אבלו אבל ש–כלבו ז בש� "ט
  

  ?הא� שמש בית הכנסת רשאי לעסוק בצרכי בית הכנסת בימי אבלו
  .כי אי� זה דומה לדי� משרתת, שלא יפה הורה, ז"וכתב הט,  ויש מי שהורה שא� ארע לשמש אבל יל� ויעסוק בצרכי בית הכנסת– ז"ט

  . ולעשות שאר צרכי בית הכנסת כדרכו,והעלה ששמש בית הכנסת רשאי ללכת לבית הכנסת בערב שבת להכי� הנרות ולהדליק�, ז בזה"ת לחמי תודה השיג על הט"בשו – הפתחי תשוב

  

  'סעי� כג
  

שא� לא יקנה באותה ,  לאוא�, מוטב, א� יכול למעט שלא לעשות שו� עסק באותו העיר,  ההול� ממקו� למקו� ושמע שמועה קרובה– נמוקי יוס 
  :)ק כו"פ מו"ע. (יקנה לצור� הדר� דברי� שיש בה� משו� חיי נפש, לא ימצא, העיר
  . פסק את דינו של הנמוקי יוס�– מחבר

  

  'סעי� כד
  

  .)ק כב"מו". (ואפילו בדברי� המותרי� לו, על אביו ואמו ימעט בעסקיו, רצה אינו ממעט, על כל המתי� רצה ממעט בעסק "– גמרא
  . דבר האבד–מ "י.  משא ומת�– י"רש ?"עסק המותר לו"מה הכוונה 

  .ובאביו ואמו ממעט, מ שא� רצה ממעט בסחורה המותרת לו כגו� דבר האבד בשאר מתי�"ופסק כי,  פסק את הגמרא– מחבר
  

  'סעי� כה
  

  ".ל� עמנו: ויאמרו לו, ריובאביו ואמו עד שיגערו בו חב, על כל המתי� אסור ליל� בסחורה עד שלושי� יו� "– ירושלמי
  .אבל שאר משא ומת� מותר לאחר שבעה ימי�, כי יש לזה פרסו� גדול ודומה לשמחה,  דוקא בשיירה אסור כל שלושי� יו�– ש"רא

� גדול שזה גור� לפרסו, אר מתי� עד שלושי� יו�ששדוקא בשיירה אסור לו עד שיגערו בו חבריו באביו ואמו וב, ש" פסק כירושלמי וכרא– מחבר
  .ושמחה


