
  חפש' ס
  

  'סעי� א
  

  ".ע אסור"מכלל דלכו, "פאר� חבוש עלי�"מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל , אסור להניח תפילי�אבל " – גמרא
דברי , וא� באו פני� חדשות אינו חול�. משלישי ואיל� ושלישי בכלל מותר להניח תפילי�, אבל לשוה ימי� הראשוני� אסור להניח תפילי�: ר"ת "– גמרא

. וא� באו פני� חדשות חול�, משני ואיל� ושני בכלל מותר להניח תפילי�, אבל שני ימי� הראשוני� אסור להניח תפילי�: י יהושע אומררב. אליעזר' ר
ואסיק רבא כיו� שהניח ? א� ביו� השני חול� כיו� שבאו פני� חדשות, לעולא: איבעיא להו. יהושע בהנחה' וכר, אליעזר בחליצה' הלכה כר: אמר עולא

  .)ק טו"מו". (ואחריתה כיו� מר: דכתיב, משו� דעיקר מררא חד יומא, יהושע' וטעמא דר. ואפילו באו פני� חדשות, אינו חול�שוב 
א שאינו מניח תפילי� רק אחר "וי. �"� והרמב"וכ� כתבו הרי, ואי� צרי� להמתי� לקימת מנחמיו,  מותק ביו� השני ללובש� מיד בהנ� החמה–ש "רא

  .המנחמי� מאצלושיתפללו ויעמדו 
ולא , כי דוקא תפילי� נקראי� פאר, וזה טעות, שג� בציצית אינו הול� ואינו מתעט� בטלית ביו� הראשו�,  יש שטעו לומר– דרכי משה בש� מרדכי

  .כי חייב בכל המצוות כול�, ולכ� חייב להתעט� בטלית ובציצית, טלית
  .וביו� השני מותר מיד בנ� החמה, ו�שאבל לא מניח תפילי� ביו� הראש,  פסק את הגמרא– מחבר

  . ביו� השני מותר אפילו קוד� הנ� החמה– ח"ב
  .שיו� שמועה כיו� קבורה, כ אינו מניח תפילי�" ביו� שמועה קרובה ג– �"ש, ז"ט

ט נהג דברי� בצנעא "כי כבר ביו, ט מניח"ביו� שלאחר יו, ט"וא� מת לו מת ונקבר ביו. א� שמת אתמול,  היו� שאסור הוא יו� הקבורה– א"רעק
  .ט שני נחשב למני� שבעה"ל שיו"ש בחו"וכ, ט"ביו

  פתחי תשובה
ק "לח ס' ס(ב "י והמ"פ הברכ" וכ.שביו� קבורה לא מניח, א חולקי�"ר והרעק"א� הדגמ, חייב בתפילי� אפילו ביו� הראשו�,  א� יו� המיתה אינו יו� הקבורה– �"מהריט .1

  .כהובחיי אד� הכריע להניח בלא בר, )טז

תב משמע ' ז בס"ומדברי הט. יש להסתפק א� לעני� תפילי� נחשב כיו� ראשו� או לא, שאותו יו� לא עולה לא למני� שבעה ומונה שבעה ממחרת, א� שמע אחר שהתפלל ערבית .2
  .מ יניח בלא ברכה ויכס�"ובכ. ויש חולקי�. כ חייב בתפילי�"וא, היינו שעולה לכא� ולכא�, להחמיר אמרינ�

  

  'סעי� ב
  

�"רמב –�  .לא מנח להו, אבל בשעת הספד ובכי, הלכ� מנח לה� בישוב הדעת.  מבעי ליה לאבל לאותובי דעתיה ולכווני ביה לתפילי� שלא יסיח דעתו מה
  .�" פסק כרמב– מחבר

  
  

  שפט' ס
  

  'סעי� א
  

והיית , לי נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמ�וישלח יואב תקועה ויקח מש� אשה חכמה ויאמר אליה התאב: דכתיב, אבל אסור בתכבוסת "– גמרא
  .)ק טו"מו". (כאשה זה ימי� רבי� מתאבלת על מת

 אבל אסור בתכבוסת כל ,א"ז: ואמר רב חסדא. אבל לא בנתר ולא בחול, במי�: אמר רב חסדא. תכפוהו אבליו מכבס כסותו במי�: תניא" – גמרא
  .סה אסור לאבל כל שבעהשכל כבי, פ שאינו גהו�"ואע:) ק יז"מו". (שבעה
הרשות , א� רצה לספר ולכבס ערב הרגל, שמונה ימי� קוד� הרגל...הקובר את מתו: "פ ברייתא בשמחות"ע. ( מיד לאחר שבעה מותר– �"רמב, �"רמב
  ")לא סיפר ולא כיבס ערב הרגל אסור עד שישלמו שלושי� יו�, בידו

  . אסור כל שלושי� יו�– א"תוספות בש� ריב
והעול� , שחלוק מותר ללבוש מיד אחר שבעה, ק"והוסי� עוד הסמ. מ"פ הד"וכ� עיקר וכ, והגי� שאד� אחר לובשו תחילה ואז מותר לאבל נ– ק"סמ

  . בדברנהגו איסור
  . אסור אפילו ג� את הסדיני� והמצעי� של המטה וכ� להציע את המטה במצעי� מכובסי�– ד"ש בש� ראב"רא

  . לכבס ג� מטפחות הידיי� אסור– �"רמב
  .ל שאסור בלבישת בגדי� חדשי�" ואצ.כי זה איסור שהוא לא רק במלאכה אלא ג� בלבישה, כ� אסור ללבוש את המכובסי�,  כש� אסור לכבס– �"רמב

�כ אסור לו ללבוש בגדי� מכובסי"� שכ"וכרמב, ולאחר שבעה מותר,  פסק את הגמרא שאבל אסור לכבס כסותו כל שבעה ואפילו במי� לבד– מחבר .
  .ולהציע מכובסי� וכ� מטפחות הידיי�,  ולכבס מצעי� וסדיני�ש בגדי� חדשי�ול שאסור ללב"ואצ
ואז האבל מותר , ונוהגי� לאחר שבעה שאד� אחר לובשו שעה אחת תחילה. א" העול� נהגו לאסור כמו ריב,פ שלאחר שבעה מותר לכבס" אע– א"רמ

  .וכ� המנהג וכ� עיקר
�  .א שאי� בזה משו� תענוג אלא משו� זעה"ויש להקל לכתחילה אפילו לריב, כי אנשי� קצי� בזה, בלי לתת לאחר  בכתנת מותר– ערו� השולח

  .צ ללובשו אחר תחילה"וא, אבל מה שמכובס במי� מותר,  מה שאסור לאחר שבעה זה המכובס בנתר ובחול– �"ש, ח"ב
  . פשוט שלכבוד שבת פורס מפת שולח� מכובסת– ז"ט
  

אי בתכפוהו . כי תניא הכא בשתכפוהו אבליו, אמר רב שילא? והתניא אסורי�. מותרי� בימי� אבלו,  כל אלו שאמרו מותרי� לגלח במועד:ר"ת "– גמרא
אמר : הא איתמר עלה? ומכבס כסותו במי�, הכביד שערו מקל בתער, תכפוהו אבליו זה אחר זה: דתניא, כולי עלמא נמי, "כל אלו"מאי איריא , אבליו

  ".וילפינ� די� כיבוס מגילוח, אבל אסור בתכבוסת: א"אמר רב חסדא ז. במי� ולא בנתר, בתער ולא במספריי�: רב חסדא
בא ממדינת הי� מלהרויח ולא היה לו פנאי , יוצא מבית השביה(משתכפוהו אבליו וארע לו אחד מהמקרי� שמותר לגלח עליה� במועד ,  לכ�– מחבר

ומי . מותר לגלח במספריי� ולכבס בנתר ובורית ובלבד שיעשה זאת בצנעא בתו� ביתו, ) והותר�והנשאל לחכ, כמי�ומנודה שהתירו לו ח, לכבס או לגלח
�ואבל רגיל שארע לו מהמקרי� הה� אינו מותר בגילוח , שתכפוהו אבליו א� לא נמצא ברשימה זו מכבס במי� ולא בנתר ומגלח בתער ולא במספריי

  .וכיבוס
  פתחי תשובה

  .י שאחר ילבשו קוד� שעה אחת"א� בתו� שבעה ע,  מי שתכפוהו אבליו מותר ללבוש בשבת בגד שכובס באפר ומי�– פני� מאירות .1

  .שמה שאסרו הוא לתענוג ובדיוק כמו רחיצה, שמותר לכבס א� בתו� שבעה'  ברור ופשוט שא� יש לו כני� וכד– לחמי תודה .2

  

  'סעי� ב
  

  .י� שמת אביה� מותר לגדול לספר או לכבס בגדי קטנ– מרדכי
  .שפד שמותר לו ג� ללמד תורה לבניו ולבנותיו הקטני�' ע לעיל בס"וע.  פסק את המרדכי להלכה רק לעניי� כיבוס– מחבר

  

  'סעי� ג
  

  .פ שאי� בה� גזרת שלושי�"אע, קרוב בעיני לומר שאסור בכלי� חדשי� צבועי� ובישני� מכובסי� היוצאי� מתחת המכבש תו� שבעה – �"רמב
  .�" פסק כרמב– מחבר



 2

כ נות� לאד� אחר "אא, וחדשי� אסורי� כל השנה. מותר ללבש� אחר ארבעה שבועות, א� יש לו בגדי שבת ישני�,  אד� שאבל על אביו ואמו– כלבו
�  .אלא שלא נהגו כ�, ה� ללבוש וה� לעשות חדשי�, והכל מותר לאחר ארבעה שבועות, ללבש� שניי� או שלושה ימי

  )בי� בחדשי� ובי� בישני�(חדש באביו ואמו ' אול� למעשה נהגו איסור כל יב, כלבו מביא את ה– א"רמ
שבגדי שבת מותרי� , פ בילקוט יוס�"וכ. אבל לא את הכתנת,  בשבת נוהגי� להקל ללבוש בגדי שבת אפילו תו� שבעה שהוא בפרהסיא– גשר החיי�

�  .אפילו מכובסי� ומגוהצי
. ט בתו� שלושי� יו�"אבל לא של יו, שיכולה ללבוש בגדי שבת, ט"ר לאשה יולדת שבאה לבית הכנסת כמנהג ארצ� ובשבילה זה כמו יוהתי – פתחי תשובה בש� פני� מאירות

  ".הוא כרגל" שהשמחה במעונו"כי כיו� שמברכי� ש� , מותר לה ללבוש בגדי שבת, הב�פדיו� אשה שיש לה כ לגבי "וכמו, כ לא צרי� לשנות מקומה"וכמו

  

  'סעי� ד
  
. � שג� בכיבוס לבד יש בעיה של עשית מלאכה שאסור בימי אבלו"אול� אומר הרמב, יש שרצו להתיר לכבס תו� שבעה ולהניח לאחר שבעה – �"במר

אול� לגה� ולהניח בי� , פ שאסור לו ללבשו בגד מגוה� כל שלושי�"אע, ולאחר שבעה. וא� היה כסות שלו אצל אחרי� בקיבולת מכבסי� אותו כדרכו
  .עצמו ובי� לאחרי� מותרל

, כי ש� הגזרה היא שלא יעשו מלאכה שאינה צריכה, ז משבוע של תשעה באב שאסרו"אי� להקשות ע, � לגה� לאחר שבעה" מה שהתיר הרמב– בית יוס�
ולי� כלי� לגיהו� תו� מותר לה: "וכתוב מפורש באבל רבתי, ב חמור משלושי� של אבלותאועוד ששבוע שחל בו תשעה ב, ויבואו לידי חשד או תקלה

�  .שלושי� יו
כ כביסתו בקבלנות אצל אחר שמכבס כדרכו כמו שאר "אא, י אחרי�"י עצמו ובי� ע"בי� ע, � שתו� שבעה אסור לכבס ולהניח" פסק את הרמב– מחבר

  .מלאכות בתלוש שביד אחרי� שמותר בקבלות
  

  'סעי� ה
  

רבי אלעזר . לא אסרו אלא בחדשי� בלבד: רבי אומר, י� אחד בישני� היוצאי� תחת המכבשאחד בכלי� חדש. כל שלושי� יו� לגיהו�: תניא "– גמרא
  .לא אסרו אלא בחדשי� ולבני�: ברבי שמעו� אומר

  .נתר ובורית, אפר,  מי�– נמוקי יוס�.  החלקה על האב�– רבנו האי? מהו גיהו�
  .שמעו�' אלעזר בר' צא בזמ� אבלותו בבגד אדו� חדש כרכי ראינו שרבא י, אלעזר ברבי שמעו�'  הלכה כר– �"רמב, ש"רא, �"רי

פ שכבשה "ולכ� התיר ללבוש חלוק פשת� שיצא מיד התגר אע, כ נתנ� תחת המכבש אחר הגיהו�"אא,  ג� בחדשי� לבני� מגוהצי� מותרי�– ד"ראב
כ נתנ� "ת� לחייט או במקרה שקוד� תפרו ורק אחורק טלית וסדי� שאי� דר� לת. מותר, בגלל שהחייט לא מקפיד ויוצאת לכא� ולכא�, תחת המכבש
, לכ� ג� חדשי� שלא נכבשו במכבש אסורי�! הרי כל הדי� של מכבש זה רק בישני� וכ� הוזכר בגמרא, � הקשה עליו"והרמב. יהיה אסור, תחת המכבש

  .רק א� עברו תחת המכבש, וישני� אסור, ש"� והרא"וכ� כתבו הרמב
  

אול� פה האיסור , ושזה דוקא לגה� ולהניח, באב אי� בה� גזרת גיהו�' כ למרות שבט"ני� וחדשי� יש בה� גזרת גיהו� ג כלי פשת� לב– �"רמב, ש"רא
  .ה כלי פשת�"כ ה"א, הוא בלבישה

  . כלי פשת� אי� בה� גזרת גיהו�– �"רמב
  ". של ראשובכובע', מותר בפונדא ובפסקיא וכו: "וכ� באבל רבתי,  אי� גזרת גיהו� בכובע– רבנו ירוח�

  
  ".חדש' באביו ואמו כל יב, על כל המתי� אסור בגהו� ותספורת כל שלושי� "– ירושלמי
  )בתלמוד הבבלי לא מוזכר חילוק בגהו� בי� אביו ואמו לשאר קרובי�". (עד שיגיע הרגל ויגערו בו חבריו "– אבל רבתי

ולכ� באבל על אביו ואמו אסור בגיהו� , שלומדי� גיהו� מתספורת, באבל רבתינסמו� על הירושלמי והברייתא , פ שהבבלי לא חילק" אע– �"רמב, ש"רא
�  .ריו שילבש בגדי� המגוהצי� לכבוד הרגלבויגערו בו ח, עד שיגיע הרגל אחרי שלושי� יו

ואפילו הוא של , וחדשוהוא שיהיה לב� , שכל שלושי� יו� אסור ללבוש בגד מגוה� או להציע תחתיו, ש"� וכרא"מרא לעיל וכריג פסק את ה– מחבר
  .שעל אביו ואמו אסור עד שיגיע הרגל לאחר שלושי� ויגערו בו חבריו, וכירושלמי וכברייתא באבל רבתי, פשת�

ערה לא מבטלת אלא שרגל לא מבטל כמו שג, ע לאו דוקא נקט"אומר שהשו" תשובה מאהבה"א� , רגל+גערה+שלושי�: משמע לכאורה שצרי� שלושה דברי� באביו ואמו – פתחי תשובה
�  .שלושי� וגערה, שצרי� שיגיע הרגל,  פסק כפשט המחברהילקוט יוס� .ואז או רגל או גערה, אלא לאחר שלושי

  

  'סעי� ו
  

  ).ח שגיהו� שלנו ככיבוס שלה�"ולא כבס, לדעה השניה כיבוס שלנו הוא גיהו� שלה�. (א כיבוס בנתר ובורית"א שזה החלקה על אב� וי" גיהו� י– מחבר
  

  'י� זסע
  

  .ולא אמרו שלושי� לגיהו� אלא ללבוש, � לעיל שאחר שבעה מותר לגה� בי� לעצמו ובי� לאחרי�" פסק כרמב– מחבר
  

  'סעי� ח
  

  .ולא צרי� להמתי� לסו� שלושי�, הכל מותר לאחר שבעה, אנו שגיהו� שלנו ככיבוס שלה� – טור
  .שמעו�' אלעזר בר' משמע שהיה מחמיר כר, פ שרבא בבבל" אע– ג"סמ

  )ש"א יש להחמיר ג� בכיבוס שלה� שהוא גיהו� שלנו כל שלושי� ע"א בס"פ הרמ"וע. ( פסק כטור– מחבר
  

  .הויש להקל באבל על אביו ואמו שמותר לאחר שלושי� אפילו קוד� הרגל או גער, שכיו� אי� איסור גיהו�, �"משמע מהפרישה ומהש
והגהו� שלנו ). א"כרמ(א� שמדינא מותר , וכיו� נהגו לא ללבוש מכובסי� בנתר, )י מגה�"ע( תו� שלושי� אסור ללבוש בגדי� מגוהצי� – גשר החיי�

�  .ומקלי� כשלבש� אחר קוד�, אבל בגדי� חדשי� צבועי� מחדש מחמירי�, מקלי� לאחר שלושי
א� שאר בגדי� אפילו חדשי� מותר , ועל אביו ואמו עד שיגיע הרגל לאחר שלושי�, ל שלושי� יו� דוקא בגד לב� וחדש נאסר ללבוש כ– ילקוט יוס�

  .חודש' ובאביו ואמו יב, ויש נוהגי� לא ללבוש בגדי� חדשי� כל שלושי�, "שהחיינו"ויכול לבר� , ללבוש מיד אחר השבעה אפילו באבלות על אביו ואמו
  
  

  שצ' ס
  

  'סעי� א
  

  :)ק יד"מו". (ע חייבי�"מכלל שלכו, "ראשיכ� אל תפרעו: "מדאמר רחמנא לבני אהר�, ספורתאבל אסור בת "– גמרא
  ".אסור בנטילת שער אחד ראשו ואחד כל שער שבו "– אבל רבתי

א� :  אמרושמואל. וא� ביקשו ממנו שפה היה מתיר הל�, זוג בא מחמת� לפני רבי וביקשו ממנו צפרני� והתיר לה�, אמר רב יהודה אמר רב "– גמרא
�  ".שפה מזוית לזוית, אמר אביטול ספרא משמיה דרב ספרא. שפה ביקשו והתיר לה
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הלכה : רבי חייא בר אשי בש� רב: ואית תניי תני ברגל אסור ובאבל מותר, ובאבל אסור, אית תניי תני ברגל מותר, שפה ונטילת צפרני� "– ירושלמי
  ".הלכה כדברי מי שמקל באבל, שמיה דרברבי שמעו� בר רב מ, רבי יעקב בר אחא. כמקל תמיד

  
�  די� שער השפה והצדדי

מדברי� במועד ולא , ודברי הגמרא לעיל שרבי התיר, מ מותר"פ שבחוה"אע,  אסור ליטול שער השפה והצדדי� כל שלושי� יו�– ד"ראב, �"רמב
  .באבלות

  .ולאחר שבעה מותר בשפה שמעכבת את האכילה,  תו� שבעה אסור– � גאות"רי
וא� , שמשמע שער שפה שמעכב את האכילה מותר אפילו תו� שבעה, וראיה מירושלמי לעיל,  א� זה מעכב את האכילה אפילו תו� שבעה מותר– �"ברמ

  .לא מעכב עד שלושי� אסור
 והצדדי� שמעכב את ששער של השפה, � גאות"וכרי, ואחד כל שער שבו, שאבל אסור לגלח שערו אחד שער ראשו ואחד שער זקנו,  פסק כגמרא– מחבר

  .תו� שבעה אסור ולאחר שבעה מותר, האכילה
י "שהרי בב, � גאות" אי� פסק כמחבר הרי, עוד יותרותמהובאר הגולה � "והש. � שא� מעכב אפילו תו� שבעה מותר בגלל הירושלמי" פסק כרמב– א"גר

� וכראב"כתב שהלכה כרמב"�  .ד שאסור לחלוטי� כל שלושי� יו
פ "אע, א� צרי� מאוד בראשו, שמותר לשי� תחבושת תו� שלושי�,  ובחמודי דניאל כתב.אסור בתספורת, והאבל סנדק או מוהל, שא� ארע לאבל ברית מילהי "ב הנובכת – פתחי תשובה

  .מ שמותר"ה בחוה"וה, שצרי� לגלח שערו בשביל כ�

  

  'סעי� ב
  

  ".אחד המגלח ואחד המתגלח,  ראשוהרי זה משלי�, ישב לגלח ואמרו לו מת אביו "– ירושלמי, אבל רבתי
  .זה דוקא כשאי� ספר אחר בעיר, ומה שהספר מסיי� כשמת לו מת,  הטע� הוא משו� שגדול כבוד הבריות– מרדכי
  . פסק את הברייתא וכירושלמי וכמרדכי– מחבר

  

  'סעי� ג
  

אי בתכפוהו . כי תניא הכא בשתכפוהו אבליו, אמר רב שילא? והתניא אסורי�. מותרי� בימי� אבלו, כל אלו שאמרו מותרי� לגלח במועד: ר"ת "– גמרא
אמר : הא איתמר עלה? ומכבס כסותו במי�, הכביד שערו מקל בתער, תכפוהו אבליו זה אחר זה: דתניא, כולי עלמא נמי, "כל אלו"מאי איריא , אבליו

  :)ק יז"מו (".וילפינ� די� כיבוס מגילוח, בוסתאבל אסור בתכ: א"אמר רב חסדא ז. במי� ולא בנתר, בתער ולא במספריי�: רב חסדא
  )א לגבי כיבוס"שפט ס' ע לעיל ס"ע: ( לכ�– מחבר

, בא ממדינת הי� מלהרויח ולא היה לו פנאי לכבס או לגלח, יוצא מבית השביה(מי שתכפוהו אבליו וארע לו אחד מהמקרי� שמותר לגלח עליה� במועד 
�  .ובלבד שיעשה זאת בצנעא בתו� ביתו, מותר לגלח בתער או במספריי� אפילו תו� שבעה, )הותר ו�והנשאל לחכ, ומנודה שהתירו לו חכמי

  .מגלח בתער ולא במספריי�, א� לא נמצא ברשימה זו, מי שתכפוהו אבליו זה אחר זה
�  .אינו מותר בגילוח, אבל רגיל שארע לו מהמקרי� הה

  

  'סעי� ד
  

  :)ק כב"מו". (חבריו על אביו ואמו עד שיגערו בו ,על כל המתי� מגלח לאחר שלושי� יו� "– גמרא
  .]הרב לא פרשו כ�' א� בתוס, כי יו� שבעה עולה לכא� ולכא�', ט שאפשר לגלח כבר ביו� כט"ר יו" הביאו בש� הר–:) ק יט"מו (תוספות[
  

על כל מתי� נכנס : "� מהירושלמי"מביא הרמבוראיה לכ� . חבריולא מועיל אלא עד שיגערו בו ,  אפילו פגע בו הרגל לאחר שלושי�– ש"רא, �"רמב
�. כ אינו מפסיק"ואעפ, חדש בלא רגל' א ליב"כי א, משמע שרגל לא מפסיק כלו� באבלות". חדש' באביו ואמו עד יב, לבית המשתה לאחר שלושי� יו

  .קבעו חכמי�אלא עד שיגיע הזמ� ש, מ שרגל מפסיק כלו� באבלות אביו ואמו בי� בשמחה ובי� בתספורת ובגיהו�"ש
, היינו שלושי� יו�, שכתב שעל אביו ואמו מגדל פרע, �"וכ� משמע שמהרי, הרגל מועיל לבטל את הגערה,  א� עברו שלושי� יו� ובא הרגל– ק"סמ
  .כ רגל יכול להפסיק"ואח
  .מ חייב שלושי� יו�"ומ, וגערה מועילה לפני שגדל פרע,  א� גדל פרע לא צרי� גערה– �"רמב

  
  ?גערהמהו שיעור 

  . חודש אחד– אור זרוע.  חודשיי�– כלבו.  שלושה חדשי�– אגודה
  . זה מנהג ולא מ� הדי�,חדש'  מה שהוזכר באביו ואמו לא לגלח יב– ל"מהרי

  
לא ו, שזה שיעור גערה, והדגיש הברכי יוס� .ובאביו ואמו עד שיגערו בו חבריו,  פסק את הגמרא שעל כל המתי� מגלח לאחר שלושי� יו�– מחבר

  .הכוונה שיגערו בו ממש
ונוהגי� לא לספר על אביו ואמו , ושיעור גערה שלושה חדשי� כאגודה, �  שרגל לא מועיל א� פגע בו קוד� שיגערו בו חבריו"ש וכרמב" פסק כרא– א"רמ
� ומתנוול ביניה� בשערותיו"כ שערו מכביד או שהול� בי� העכו"אא, חדש' יב.  
  .וא� לא היתה גערה אז ימתי� שלושה חודשי�, תועיל אחר שלושי� יו� גערה מפורשת –) תקמח' ס (ב"מ

  פתחי תשובה
, שי� יו�י רצה להתיר בגערו בו חבריו ערב הרגל א� בתו� שלו"והנוב. ה שאי� הרגל וגערה מועיל א� פגעו קוד� שלושי�"וה, א צרי� גערה ורגל א� רגל לבד לא מועיל"לפי הרמ .1

  .ה דבריוודח, ובתשובה מאהבה חלק עליו

באופ� ' מגלח ביח, בתמוז' כ בא יז"וא� מת אביו ואח. אבל במגלחי זקנ� שלושי� יו�, מדובר רק במגלחי� את ראש�, מה שאמרו שיעור גערה שלושה חדשי� – נודע ביהודה .2
  .בתמוז כי אסור היה לו קוד�' חדשי� מספר כדרכו לאחר יז' ואחרי ג, שלא יהיה ראוי לגער

  .ויש מחמירי� מזמ� תחילת האבלות, ר שלושה חודשי� הוא מזמ� התספורת האחרונהשיעו – גשר החיי�
  

  'הסעי� 
  

  ". שבעהאחראשה מותרת בנטילת שער  "– אבל רבתי
ומה במקו� שאסור , קל וחומר: אמר רב חסדא. שלושי� יו�? וכמה איבול, מפני האיבול, כל הנשי� יתארסו חו� מ� האלמנה: רבי יוסי אומר "– גמרא

  !".אינו די� שמותר ליארס, שלושי� יו� של איבול שמותר לכבס, לספר ולכבס מותר ליארס
� הקשה עליו"הרמב. מ אשה מותרת בנטילת שער לאחר שבעה" ש– �"רמב, �"רי ,�י לא גורס "הרי רש, ועוד? אי� תהיה מותרת בכל גזרות שלושי

כי די� גיהו� נלמד , ר לאשה לגה� אחר שבעה כדי שלא תתגנה על בעלה וזה לא שיי�שלפי זה נתי, ועוד! ו רק מכיבוס"משמע שהק, "לספר"בגמרא 
  ?מהאשה התקועית של יואב

כי כל השנה לא רגילות בזה ואי� עניי� , פר בראש אסור כל שלושי� כמו האישאבל להסת, היינו של מטה, שנטילת שער שמותרת בה, �"לכ� פרש הרמב
  .להתיר לה� עכשיו

  . אוסרי� לגמרי– ש" רא,תוספות, י"רש
  .� שאשה מותרת בנטילת שער לאחר שבעה" פסק כרי– מחבר

דרכי . (ש שה� בתראי"� והרא"ש שיש לפסוק כדעת הרמב"וכ, מ כא� הלכה כרבי�"מ, ג שהלכה כדברי המקל באבל" ואע. יש אוסרי� וכ� עיקר– א"רמ
  )משה
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  'סעי� ו
  

  .שאי� כא� לא תענוג ולא שמחה, ראשו תו� שבעה מותר לסרוק – י והמפרשי�"רבנו ירוח� בש� רש
  . מותר לסרוק לאחר שבעה– ק"סמ
  .משו� רחיצה,  לסרוק מותר ולחפו� אסור– דרכי משה.  אסור לסרוק ולחפו� כל שלושי� יו�– א במרדכי"י, מ"הגה

  .כדברי המקל באבל, פסק כרבנו ירוח� שמותר אפילו תו� שבעה – מחבר
  .ח"פ הב"וכ, שה לסרוק ולא לאישז התיר רק לא" האו– �"ש
  

  'סעי� ז
  

שמותר בי� של ידיי� , יוסי' ופסקה הגמרא כר". יוסי מתיר' ר. יהודה' דברי ר, כ� אסור ליטול צפרני�, כש� שאסור לגלח בימי אבלו: תניא "– גמרא
�  .ובי� של רגליי

  )מספריי� או תער(אבל בכלי אסור , צפור�כגו� בידיו או בשיניו או צפור� ב,  מותר אבל בשינוי– טור, �"רמב, ג"סמ
שזה אסור כל , א� רק בידיו או בשיניו ולא במספריי�,  לאחר שבעהרקולא כדעת אלו שרצו להתיר , יוסי התיר אפילו בתו� שבעה'  ר– �"רי, �"רמב

�  )והתירו לאחר שבעה בשינוי, מקצת רבוותא אסרו לפני שבעה כלל (.שלושי
  )� אסור במספריי� כל שלושי�"וראינו לרמב. (ותו� שבעה רק בשינוי,  שבעה מותר אפילו במספריי� לאחר– � גאות"רי, ג"בה

  .אבל בידיו ובשיניו מותר אפילו תו� שבעה, שאסור לאבל ליטול צפרניו בכלי, �"� וכרמב"כרמב, �" פסק כרי– מחבר
  

כי , אפילו בכלי המיועד לכ�, ה בעצמה אלא תאמר לגויה שתטול להמ לא תטול צפרני" אשה שארע טבילתה בחוה– מ מאינגלטירה"מ בש� הר"הגה
ה א� ארע טבילת "וה. כי לא תיטל� יפה, והיא עצמה לא תטול אפילו בשיניה או בידיה, במקו� מצוה לא גזרו, כיו� שאמירה לגוי היא שבות מדרבנ�

�  .מצוה אחר שבעה תו� שלושי
  .אול� באבלות יכולה לומר לישראלית אחרת, ול� אסורי� במלאכהמ שכ" מה שכתב גויה הוא בגלל חוה– דרכי משה

  .לומר לעובדת כוכבי� ליטול לה בימי אבלה בי� שבעה לשלושי�, מ מאינגלטירה" פסק את הר– מחבר
  .מ"וזהו סרכא דלישנא של חוה, מ שלאו דוקא עובדת כוכבי� ואפשר ג� ישראלית" פסק כדבריו בד– א"רמ
ובשינוי מותרת , שינויובי ישראלית "שתגזור ע, ותר�? ג� לישראלית אחרת אסור משו� לפני עוור, א� יש איסור באבלה עצמהש, א" תמה על הרמ– ז"ט

  .ג� היא בעצמה
י עצמה "כ למה לא תהיה כא� בנטילת צפרניה ע"וא, �"� וכרמב"כרי, ה שאשה מותרת בנטילת שער אחר שבעה"למה פסק בס, אול� קשה על המחבר

  ?כ למה לא נתיר לטבילת מצוה"וא, שצג התירו נטילת צפרני� בשביל למול' שבס, א"ועוד הקשה על הרמ? והלא צפרני� לא חמורי� משער, בלא שינוי
  .א שישראלית תגזור לה"ז שמתיר כרמ"כ מהט"משמע א

ל שש� מתק� לצור� המילה את שתי "א י"ומה שהקשה על הרמ. שבצפרני� כל מה שאפשר לשנות משני� ועדי�, הכס�' � תר� תמיהותיו בנק"הש
  .וכא� באי� להתיר את השאר, צפרני האגודל לפרוע יפה ולא את כול�

וידוע לנו ששלוחו של אד� , י חברו וזה לא ייתכ�"כי אחרת יהיה מותר לכל אבל להסתפר ע, � שתגזור"ז ומצרי� דוקא עכו"א והט"חולק על הרמ – �"ש
  . מותר כי זו שבות ובמקו� מצוה לא גזרוובגוי, י ישראלי"א ע"ולכ� א, כמותו

  .)� גאות שלאחר שבעה מותרת אפילו במספרי�"ג ורי"מצרפי� את דעת בה(מותרת בעצמה , י אחרת" ג� אי אפשר ע– גשר החיי�


