
  טצש' ס
  

  'סעי� א
  

שבת : מפני שאמרו, בטלה ממנו גזרת שלושי, שמונה ימי קוד לרגל. בטלה ממנו גזרת שבעה, הקובר את מתו שלושה ימי קוד לרגל" – גמרא
  .)ק יט"מו". (רגלי מפסיקי ואינ עולי, עולה ואינה מספקת

אפילו שעה , אפילו יו אחד: וחכמי אומרי, א"דברי ר, רי" לכפותה אחר הרגלאינו צ, קיי כפית המיטה שלושה ימי קוד הרגל: ר"ת "– גמרא
  ".אפילו שעה אחת, אפילו יו אחד: ל"א? הלכתא מאי: ל רב חביבא לרבינא"א, רבינא איקלע לסורא דפרת... אחת
ודאי שאי$ , אבל א נאנס או הזיד או לא ידע, הרגל מבטל שבעה, משמע שדוקא א נהג אבלות קוד הרגל, "קיי כפית המיטה" מזה שכתוב – ד"ראב

שכיו$ , ועבדיו ושפחותיו עושי בצנעא בתו" ביתו, י אחרי"ובשבעה זו מלאכתו נעשית ע. (ות בצנעא ומשלי אחר הרגללונוהג אב, הרגל מבטל שבעה
  . למני$ שלושי א ידע שמת קוד הרגלשרגל עולה, והוסי� רבנו ירוח�) סו� סו� נהג די$ שבעה לעניי$ מלאכה, שהתבטל בגזרת שבעה

הרגל מבטל ממנו , נהג דברי בצנעאו, כגו$ ששמע שמועה בשבת שחל להיות ערב הרגל,  אפילו א הדברי שנהג בה ה דברי שבצנעא– מרדכי
  .שבעה
ודוקא שנהג . מתבטלת ממנו גזרת שבעה, ל ובא הרג,אפילו חל% מנעל, שמי שנהג אבלות אפילו שעה אחת, ד וכמרדכי" פסק את הגמרא וכראב– מחבר

אבל א שגג או הזיד ולא נהג אבלות או שהיה קרוב לחשכה ולא , כגו$ שמועה קרובה בשבת ערב הרגל, או אפילו דברי שבצנעא, ות באותה שעהלאב
ומונה שבעה אחר , נוהג ברגל דברי שבצנעאאלא , שאי$ הרגל מבטלו, ש א לא ידע במיתת המת קוד הרגל"וכ, אי$ הרגל מבטל האבלות, יכול לנהוג

סו� סו� נהג די$ אבלות , $ שהתבטל בשבעת ימי הרגלושכי, י אחרי ועבדיו ושפחותיו עושי בצנעא בתו" ביתו"ובאות שבעה מלאכתו נעשית ע, הרגל
 וכל ימי .כגו$ שלא לבש בגדי מגוהצי וכדומה, ת האבל ברגל ונהג חומרוגיהו% ותספורתכי נהג איסור ב, ורגל עולה לו למני$ שלושי. ואי$ להחמיר בו

  .הרגל מתעסקי בו לנחמו ולא אחר הרגל
מה , ולכ$ מותר לקרותו בתו" שבעה לתורה בשמיני עצרת, זה מותר ברגל, אבל תלמוד תורה שנאסר בגלל שמשמחי לב, מה שנוהג ברגל דברי שבצנעא התכוונה לתשמיש – פתחי תשובה

בגשר החיי� . ב ש הביא את שתי השיטות"המ. תקמח אסר לעלות ברגל' א בס" המג.וא לא יעלה הוי אבלות בפרהסיא, קדמוני לקרות את כל הקהל לתורה בשמיני עצרת שזהו מנהג ג
  .וכ� החכ� צבי הקל בזה, ש"הקל כפת

  
  ".וימי הרגל עולי לו למני$ שלושי "– גמרא
�"רמב –שהרי מצד הרגל מותר , אלא א� מתורת אבל, ולא מתורת הרגל בלבד אסור בה, ת ונוהג בה גיהו% ותספורתהיו,  הרגל עולה למני$ שלושי

 ושמח שמחת )תקלב פסק להחמיר ולא לגזור צפרניו במועד' א בס"א" הרמ –" "ש (ונוטל צפרניו במספרי, ללבוש בגדי מגוהצי חדשי ולבני
  .ומדי$ אבלות אסור בכל הדברי האלו, נסי שמנו חכמי מותרי לכבס ולגלח אפילו במועדור אמרעות והבא ממדינת הי ומבית השביה ושא

כי קמיבעיא , דלא נהגא מצות שבעה ברגל, שאי$ רגל עולה למני$ שבעה, לעני$ שבעה לא קמיבעיא לי? קברו ברגל עולה לו למני$ שלושי או לא: בעא מיניה אביי מרבה: "וראיה לכ� מהגמרא
כי לא מכבס כסותו במי , כ רגל יכול לעלות למני$ שבעה"א, וא נאמר שרק מתורת רגל נוהג בה ומצד שלושי לא". דאסור בתספורת וכיבוס, דקא נהגא מצות שלושי ברגל', ני$ ללי לע

מ שג דיני שלושי של אבלות "ש, "דקא נהגא מצות שלושי ברגל"גמרא אומרת וא ה', מצות שבעה ברגל אינו עולה למני$ ז, כיו$ שאינו נוהג כדינו, ה"ואפ, ורבי מתעסקי בו כדי$ אבל
  . וכ$ שלא שמח שמחת מרעות כשברבי מתעסקי בו לנחמו.ולכ$ הרגל עולה למני$ שלושי. נוהג בה

 ברגל לא מבטל שמיני עצרת גזרת מזה שהקובר את מתו, וראיה לכ". אלא בדברי האסורי לו מצד הרגל,  אינו אסור כלל מתורת אבלות– טור, ש"רא
  .כי בפועל הוא לא מגה% ולא מספר, שג לשיטתו רגל עולה למני$ שלושי, ז"מ הסיק הט"ומ .כי לא נהג כלל די$ אבלות שלושי, שלושי

 .ימי אחר הרגל' שלי עוד טזומ' הרי יד, ושבעת ימי הרגל,  כלומר כאילו יש שבעה ימי לפני הרגל.$ שהרגל עולה למני$ שלושי" פסק כרמב– מחבר
  ).'לא שמחת מרעות וכו, לא גוזר צפרניו, בגדי חדשי, תספורת (ונוהג דיני שלושי� ברגל

  .וכתב שלא לגזור צפרניי במועד, תקלב החמיר' א בס" הרמ– �"ש
  

�ואילו את עיקר די$ , ר לא נוהג ברגל"ז נת" פחכי עיקר די$ שבעה שהוא, $ היא לא טובה"וסובר שראייתו של הרמב, ע" חולק על השו– משאת בנימי
אלא רק מה שאסור מצד הרגל ולא ,  א" לא נוהג אבלות שלושי ברגל.'ולא למני$ ז' ולכ$ עולה למני$ ל, שלושי שהוא גיהו% ותספורת כ$ נוהג ברגל

  .יותר
כי מי ידע שזה שלא מכבס במי זה , י איסור כיבוס נוהג ברגל וודא.אלא זה קשור לאבלות בשבת, ר שבעהר הוא לא עיק"ז נת"שפח, יורז דוחה דב"הט

  .וזה הרי בצנעא, בגלל האבלות
כי לא נוהגי , ומצד אבלות אסור לנהוג בה,  גיהו% ותספורת ה דברי שבפרהסיאש"שלרא, ש"� לרא"המחלוקת בי� הרמב' ז את נק"מסביר הט

, כי ג א ילבש בגד לא מגוה%, שזה לא נחשב פרהסיא, � סובר"והרמב. גל ולא מצד אבלותועל כ$ כל איסור הוא מצד הר, ברגל דברי שבפרהסיא
כ מצד אבלות ולא רק "כ גיהו% ותספורת נוהג ג"וא, ובדברי שבצנעא נוהג,  שצנעאיכ זה נחשב דבר"ולא יגידו שזה בגלל האבלות וא, יגידו שאי$ לו

  .מצד הרגל
, שבחת$ רגיל שמת לו מת בימי המשתה, ובתו" הרגל מת לו מת,  בחת$ שנשא אשה בערב הרגל�"ש לרמב" הראמ בי�"צה להביא נפקהמשאת בנימי� רו

 א" במקרה שלנו שמדובר בימי הרגל שאסור בה , שבעת ימי המשתה לא עולי לו לגזרת שלושי, "מל" ביפיו"שהוא מותר בגהו% ותספורת משו
כא$ , כי התוספות שנוהג בימי אבל בימי הרגל כגו$ בגדי מגוהצי חדשי ולבני שלא לובש, � שלושי�� הרגל לא עולה למני"לרמב, בגהו% ותספורת

לא עולי לו ימי המשתה בגזרת , אלא רק מנהגי הרגל, ומכיו$ שאי$ תוספת דברי האופיניי לאבל. בגלל שה שבעת ימי המשתה, לובש אות
ה "כ ה"א, מ הרגל עולה"מ, ש אי$ איסור מחמת אבל יותר מאיסורי הרגל"כי ג ברגל רגיל שלרא, שי�ימי המשתה עולי� למני� שלו, ש"ולרא. שלושי

  .שבפועל נהג איסור בגהו% ותספורת, כא$
אבל יכול לומר , פ שהגיהו% והתספורת ה מצד הרגל"כי ברגל רגיל אע, ש יודה שלא עולה למני$ שלושי"ג ג הרא" ואומר שבכהז דוחה דבריו"הט
ודאי כול יודעי שנוהג , אבל בחת$ שימי המשתה שלו ברגל, ומה זה משנה שיש איסור נוס� מצד הרגל ולכ$ הרגל עולה לו, ושה זאת כי הוא אבלשע

  .שימי המשתה לא עולי לו לגזרת שלושי, ש יודה"ולכ$ ג הרא, שהרי הוא חת$, מצד הרגל ולא מצד האבלותרק איסור בגיהו% ותספורת 
  .א"שפט ס' וכ� אבל תו� שבעה כמו בס, מ"ע שלא מכבס במי� בחוה"א� לכומבואר מכ

  

  'סעי� ב
  

  .)כתובות ד". (אבל דברי שבצנעא נוהג, פ שאמרו אי$ אבלות במועד"דאמר אע, יוחנ$' מסייע ליה לר "– גמרא
י ראבל דב, יוחנ$' הכי אמר ר: ל"א? אי$ אבלות בשבתלא סבר מר : ל"א, אביי אשכחיה לרב יוס� דפריס סודרא ארישיה ואזיל ויתיב בביתיה "– גמרא

  ".שבצנעא נוהג
ט שאי$ די$ "כ ביו"משא. (ומשנקבר נוהג אבלות בצנעא, יש עליו דיני אנינות, כל זמ$ שלא נקבר, מ"הקובר מתו בחוה – ג"בה, תוספות, ש"רא, �"רמב

  )אנינות
  .ובות מדברת על שבת ויש לתק$ את הגירסאוהגמרא בכת,  אינו נוהג ברגל אפילו דברי שבצנעא– �"רמב

  
, ט שני של גלויות"מתחיל לספור את ימי האבלות מיו,  מי שקובר מתו ברגל שמתחיל את האבלות לאחר הרגל– �"רמב, �"רמב, ש"רא ,�"רי, ג"בה
  .פ שלא נוהג בה אבלות בפרהסיא"אע
  

  ".ומשלי עוד תשעה, הרי כא$ עשרי ואחד יו, לוושמיני ש, והחג, יו אחד לפני החג: הלכ": אמר רבינא "– גמרא
  .ש א קברו ברגל"וכ, ואפילו א קברו קוד הרגל, כי לא נהג כלל די$ שלושי,  משמע ששמיני עצרת לא מבטל שלושי– ש"רא
  

,  לא כלו שבעת ימי האבלותפ שעדיי$"אע, וכשיכלו שבעה למיתת המת, ולאחר הרגל מונה שבעה ימי של אבל, ומתעסקי ברגל לנחמו "– גמרא
  :)ק יט"מו". (ואי$ רבי מתעסקי בו לנחמו, י אחרי בצנעא בתו" ביתו"מלאכתו נעשית ע

ומראי לו , אבל שאר דברי עושי, שורה והבראה, ברכה, הכונה שממעיטי בתנחומי,  מה שכתוב בגמרא שאי$ רבי מתעסקי בו לנחמו– תוספות
  ).ירושלמי(פני מפני הכבוד 
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ולאחר שנקבר , חלי עליו דיני אנינות) "" ש–י גויי "ט ראשו$ ע"ט שני או ביו"או ביו(מ "שמי שקובר מתו בחוה, $" פסק את הגמרות כרמב– מחבר
ל מונה ומתעסקי בו ברגל לנחמו ולאחר הרג, ואפילו קברו בסוכות אי$ שמיני עצרת מבטל שלושי, והרגל עולה למני$ שלושי, נוהג אבלות בצנעא
  .והרבי מראי לו פני מפני הכבוד, שכשיכלו שבעה למיתת המת עושי אחרי מלאכתו בצנעא בתו" ביתו, שבעה וכתוספות

  .ומונה אחריו ששה ימי, ט אחרו$"מונה השבעה מיו, ט של גלויות"במקומות שעושי שני יו
  .ז חולק"א� הט, ש שג הוא מדבריה"ט שני של רה"ה מיו" ה– �"ש
מותר לעשות ,  מלאכה המותרת לו במועד מדי$ דבר האבד$ כל וכ.מ מותר להתייחד ע אשתו"מ, פ שנוהג אבלות בצנעא"אע, מ"במהל" חוה – א"רמ

  .ועבדיו ושפחותיו עושי בצנעא בתו" ביתו, י אחרי"א דבר האבד נעשה בצנעא בתו" ביתו עובל, לעצמו
  פתחי תשובה

  .שזה חשוב לאבלות בצנעא, יו ברגל אסור לישא כפ– א"מג, שער אפרי� .1

 .התיר קוד הנ%א� השערי תשובה .  שאינו מניח עד יו שני לאחר הנ% החמהי"והוסי� השבו. מניח תפילי$ ג ביו הראשו$,  כשמתחיל למנות אחר הרגל שבעה– א"מג .2
3. � .שאר הקרובי מתאבלי עמו כרגיל לאחר הרגל ומשני בגדיה ג – שיבת ציו
א מביא "בכ. עולה לו ומשלי רק ששה ימי, י ג לא יכול לנהוג אבלות"שבא, ט שני של גלויות שחל בשבת"וכ$ יו,  מדרבנ$ראש השנהט שני של "ק כשיטה שיו פוס– ח"ב .4

  .לא עולה, שאז אי$ אבלות דאורייתא, וא לא, ט שני של גלויות עולה לשבעה"שא יוצא יו מיתה וקבורה ביו, מחלק" פרח מטה אהרו$"ומביא ש, ש דעות לכא$ ולכא$"הפת

  
  ?הא שמיני עצרת נספר כשבעה ימי או כיו אחד

  .מ נחשב כיו אחד"וא נקבר בחוה,  א קבר קוד סוכות נחשב כשבעה ימי ומקצר אבלות שלושי– �"מרדכי בש� ריב, מ"הגה
שכתב ששמיני עצרת לא ,  וראיתו מלשו$ הטור.נחשב כשבעה ימי, ס" בי$ א קבר לפני סוכות ובי$ א קבר בחוהמ– דרישה, משאת בנימי�, ל"מהרש
  .אבל נחשב כשבעה ימי, משמע שרק לא מבטל, מבטל

  :ל בזה"ז הרבה לחלוק ולהקשות על מהרש"הט

ושמיני , משמע שאפילו מת בסו� הרגל מונה שלושי מהקבורה, "מונה שלושי מיו הקבורה' הקובר מתו ברגל וכו: " שכתב"מלשו$ הרמב .1
  .עצרת לא יעלה שבעה ימי

אבל אי$ דיו$ , משמע שכל קושית הגמרא היא הא הרגל יעלה למני$ שלושי או לא, א ראיה לשיטתו"$ הביא בס"מסוגית הגמרא שהרמב .2
,  בתיובתא שש שלא יהיו נחשבי לשבעה ימי ועל זה נשארנו"וכ, שרבה ש ענה לו שלא עולי לימי אחרי,  ועוד.שזה יעלה שבעה ימי

 !ע לשבעה ימי"א" לא שיהיו במעלה שנחשב שמ, משמע שלשלושי כ$ עולה
 .ע נחשב כשבעה כשקבר מתו ברגל"שאי$ שמ, ה מוכח הפו""מדברי הרז .3

י� מ הוא נחשב רק כיו� אחד לעני"אבל א� קבר בחוה,  כשקבר מתו קוד� סוכות�ע נחשב כשבעה ימי"ששמ, מ"ז להלכה כדברי הגה"לכ� פסק הט
 .שלושי�

  :הכס� תר! כל קושיותיו' � בנק"הש

  .ע"ס קוד שמ"אבל לא דברו כשנקבר בחוהמ,  והגמרא מתייחסי לשאר הרגלי"דברי הרמב .1

ע נחשב כיו אחד לעני$ לקבוע "שאז שמ, ה זה רק כשלא ידע שמת או שמע שמת אחר הרגל"שמה שהחמיר הרז, כ אי$ ראיה"ה ג"מדברי הרז .2
ה לא להאי גיסא ולא להאי "" שלא מוכח מהרז"מ מסיק הש"מ. ע עולה למני$ שבעה"פשוט ששמ, אבל א ידע, ה או לאא זו שמועה רחוק

 .גיסא
  .ל"גשר החיי� פסק שבאופ� דחוק אפשר לפסוק כמהרש .ל"" כמי לפסוק למעשה במחלוקת הנ" לא הכריע הש,לאור זאת

  

  'סעי� ג
  

אלא שחל שמיני שלו בשבת ערב ! איבעי ליה לגלוחי בערב הרגל, אילימא שחל שמיני שלו בערב הרגל? ד"ה. האבל מותר בגילוח במועד: תניא "– גמרא
, ועולה לו לכא$ ולכא$, וסבר לה כאבא שאול דאמר מקצת היו ככולו, שחל שביעי שלו בשבת ערב הרגל, לא צריכא? ש"איבעי ליה לגלוחי בער, הרגל

  :)ק יז"מו". (אנוס הוא, וכיו$ ששבת הוי
כלומר א חל יו שביעי של אבלות בערב , מצות שבעה מבטלת ממנו גזרת שלושי: אבא שאול אומר: חל יו שביעי של אבלות בערב הרגל "– גמרא
  :)ק יט"מו". (ויו שביעי עולה לכא$ ולכא$, שמקצת היו ככולו, בטלה ממנו גזרת שלושי, הרגל
  :)ק יז"מו". (שמותר לגלח בערב שבת, י שלו בשבת ערב הרגלומודי חכמי לאבא שאול כשחל שמינ "– גמרא

  
א חל יו שמיני בשבת . בטל ממנו גזרת שלושי ומספר ומגלח, א חל יו שביעי בערב הרגל: ולכ$,  פסק את הגמרות להלכה וכאבא שאול– מחבר

  .יגלח בחול המועד, אבל א� חל שביעי בשבת ערב הרגל.  קודכי היה יכול, יגלח לאחר המועד, וא לא גילח אז, מותר לגלח בערב שבת, ערב הרגל
הוא ש ובערב פסח מותר בכל אחר חצות) ה"" בש ראבי"פ הש"ע. (שיהיה ניכר שבשביל הרגל הוא מותר,  בכל דיני אלו יגלח סמו" לחשיכה– א"רמ

  .כי אחרי אסורי בגלוח אחר חצות, ועדי� שיגלח קוד חצות, זמ$ שחיטת הפסח
ב ומשמע שאי$ הבדל באבל בי$ ער, שכל אד צרי" לגלח קוד חצות ולא דיבר כלל על אבל,  מינ% משמע פשט"ת מהר"כי בשו, א" תמה על הרמ– �"ש
  .ט" לשאר ערב יוסחפ

והמקל .  בזהי שהקל"ולא כבה,  וחזרת מקובגדי שבת, מ אסור בלבישת לבני"מ, א חל שמיני שלו בשבת ערב הרגל שמותר לכבס כסותו ולגלח – פתחי תשובה בש� שבות יעקב
  .ג בזה אפשר להקל, וא אי$ לו אחרי. מ יש להחמיר לעני$ לבישת בגדי שבת א ה ממש חדשי וגיהוצ ניכר"ומ. שיש הרבה שמקלי בזה, יש לו על מי לסמו"

  

  'דסעי� 
  

  .אבל באביו ואמו אסור לספר עד שיגערו בו חביריו, זה רק בשאר מתי,  מה שרגל מבטל גזרת שלושי– טור
הרגל מבטל גזרת שלושי ג באביו , או אפילו חל יו שלושי ברגל, אבל א פגע הרגל לאחר שלושי,  כל זה דוקא א בא הרגל תו" שלושי– ק"סמ

  .ואמו ואפילו שלא גערו בו חביריו
  . פסק כטור– מחבר

  

  'סעי� ה
  

  .מ לא ילבש את הבגד עד הלילה"ומ, ולכבס מבעוד יו, מותר לרחו% רק בלילה, בערב הרגל) חו% מהשביעי( א חל אחד מימי האבלות – ד"ראב, ש"רא
  . מותר לרחו% ולכבס סמו" לחשיכה ולפני כ$ אסור– א"ריב
  .כלו, ולפני כ$,  רק כשיכנס הרגל בטלה השבעה– �"רמב

מותר לכבס ולא ילבשנו עד , )אפילו נהג שעה אחת קוד הרגל (שא חל כל אחד מימי האבלות חו% מהשביעי בערב הרגל, ד"ש וכראב" פסק כרא– מחבר
" א שמתיר לרחו% אחר המנחה סמו"א את ריב"והביא כי. ולרחו% אסור עד הלילה, וטוב שיכבס אחר חצות כדי שיהיה ניכר שעשה כ" לש הרגל, הלילה
  .לחשכה

  .א שמותר לרחו% אחר מנחה סמו" לחשכה" פסק כריב– א"רמ
, וזה מפני שהוא סובר שאיסור רחיצה נוהג כל שלושי יו, א שאסור לרחו% קוד חשכה"י פסק הרמ"תקסח ס' ח ס"הרי באו, �"ז והש"הקשו הט

. )ז משמע שבטל לגמרי איסור הרחיצה"לפי הט (ה שנוהגי למעשהא" כא$ התיר מ, שש כתב שראוי לפסוק כ$, ותרצו? כ התיר כא$ וסתר את עצמו"וא
והוכחה . אבל אחר הרגל ממשי� איסור הרחיצה. ומשו כבוד הרגל לא נחמיר בכ", ומחמירי עד שלושי, ואיסור רחיצה שבעה זה מהדי$ וכ$ כיבוס

  .פ שהוא זה שסובר שיש איסור רחיצה שלושי יו"אע, מו" לערבמותר לרחו% בחמי$ ס, שסובר שאפילו נהג שעה אחת לפני הרגל, "לכ" מדברי מהר
  .א"ולא כדבריו ברמ, אי� להתירו רק כשחל שמיני שלו בשבת, שלדיד� שנוהג איסור רחיצה שלושי� יו�, נראה להחמיר כמו שכתב בדרכי משה – פתחי תשובה בש� אליהו רבה

  .ואחר הרגל אסור עד סו� השלושי, גל סמו" לחשכה" שמותר לרחו% בתו" שבעה ערב הר" פסק כש– משנה ברורה
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  'סעי� ו
  

, לא כדברי זה ולא כדברי זה: וחכמי אומרי, כ כרגלי"ש ויו"רה: רב$ גמליאל אומר. ק עצרת כשבת"משחרב ביהמ: רבי אליעזר אומר "– משנה
  ".כ כשבת"ש ויו"רה, אלא עצרת כרגלי

  .)ק כד"מו". ( כרגלי וכחכמי דאמרי עצרת כרגליכ" ויוהראש השנהג דאמר "הלכתא כר "– גמרא
  .כ נחשבי כרגלי לבטל אבלות" ויוראש השנה – מחבר

  

  'ח+'ז פיסעי
  

בחג : שנאמר, מני$ לעצרת שיש לה תשלומי$ כל שבעה: אלעזר' דאמר ר, יו' הרי כא$ יד, יו אחד לפני עצרת ועצרת: דרש רב ענני בר ששו$ "– גמרא
יו אחד לפני החג והחג ושמיני ', הרי כא$ יד, וראש השנהלפני ראש השנה יו אחד : אדבריה רב פפא לרב אויא סבא ודריש". ועותהמצות ובחג השב

  .)ק כד"מו. (יו' הרי כא$ כא, שלו
 עוד טוומשלי', ימי ושמונת ימי הפסח הרי טו' אותה שעה חשובה כז, א נהג שעה אחת לפני הפסח: ולכ$,  פסק את הגמרא– מחבר 'שעה . אחרי

  .'ט שני של עצרת עולה למני$ טז"ויו. כ"ימי אח' ומשלי עליה טז', הרי יד' ושבועות כז' חשובה כז, אחת לפני שבועות
  

  'יא+'י+'סעיפי ט
  

ומגלח ', הרי יד, כ"כ ויו"י יושעה אחת לפנ. כ שמבטל ממנו גזרת שלושי"ומגלח בערב יו, יו' ה הרי יד"ור, ראש השנה שעה אחת לפני – �"רמב, ש"רא
, פ שאי$ לו תשלומי$"ואע (חשוב כשבעה, ושמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו, יו' והחג הרי יד, שעה אחת לפני החג. ערב סוכות שמבטל ממנו שלושי

  .ימי' ומשלי עוד ח'  הרי כבגלויותט שני של "יו. יו' הרי כא, )הוקשו כל המועדי כול$ אחד לשני
שתרי קולי בחד אבלות לא , אי$ סוכות מבטל, כ"וכ$ הקובר מתו קוד יו, כ מבטל גזרת שלושי"אי$ יו, ראש השנה הקובר מתו קוד – ד"ראב, ג"בה

משלי עוד  ו,'וזה כח' כ הוא עוד ז"יו', הרי כא, כ"שבעה ימי עד יו',  הרי ידראש השנהו',  הוא זאש השנהב ררע, אש השנהב ררלכ$ א קבר בע. אמרינ$
  .כ"יומיי אחרי יו

  .ושניה יחד שוי שבעה ימי,  חשובי כיו אחד ארו"ראש השנהט של " שני יו– רבנו ירוח�
וכ$ שא קבר בערב . בתשרי' ה לקובר בג"וה, שמבטל ממנו גזרת שלושי, כ" מגלח בערב יוראש השנה$ שא מת לפני "ש וכרמב" פסק כרא– מחבר

  .ט שני של שמיני עצרת עוד שמונה ימי בלבד"משלי אחר יו, וא קבר בערב סוכות. כ מגלח בערב סוכות"יו
 שהיות ולא נהג די$ שלושי כלל שנהג גהו% ותספורת ,ש"ותר! הרא? מ שיבטל גזרת שלושי"ט בפני עצמו ע"ע לא נחשב כיו"מדוע שמ,  קשה– ז"ט

  .לא מבטל, בגלל הרגל
,  שעדיי$ יש הבדל בי$ שלושי שנוהגי ברגל לשאר שלושי,ז"מתר! הט ?מדוע לא יבטל,  זאת כמנהגי אבלותא שמחשיב"$ בס"א" לפי זה לדעת הרמב

', ודי לנו שנאמר שנחשב שבעה ימי לעני$ הל, כ ברגל שאי$ הכר גמור אלא רק בתוספת"משא, שבסת שלושי יש הכר בעיקר הדי$ של גיהו% ותספורת
  .'ולא נאמר שיבטל ל

ת הסובר שמי שגלח בערב "לפי זה לר, ש ששמיני עצרת לא מבטל שלושי זה מפני שמה שנהג ברגל זה מצד רגל ולא מצד איבול"לפי טע הרא – בש� נודע ביהודהתשובה פתחי 
כ שמיני עצרת יבטל גזרת "וא, מטע הרגלכ איסור תספורת הוא רק מטע שלושי ולא "א, כ מת לו מת שעה אחת לפי הרגל"כ מי שגלח ערב הרגל ואח"א, מ"הרגל מותר לגלח בחוה

  .ע כי בגמרא לא חילקו כ""א" צ. שלושי לגמרי

  

  'סעי� יב
  

�מיד אחר הרגל יש לו די$ שבוע שלישי שיושב במקומו ואינו , יו' שאותה שעה והרגל נחשבי כיד,  הקובר מתו שעה אחת לפני הרגל– רבנו שמשו
  .מדבר
  . פסק כרבנו שמשו$– מחבר

  

  'גסעי� י
  

אתי עשה , כי היות ויו מיתה וקבורה הוא מדאורייתא, נוהג אבלות גמורה, ט שני של גלויות שהוא סו� החג" מי שמת לו מת ביו– �"רמב, גאוני�, ג"בה
  .ת דרבנ$"דאורייתא ודחי ל

  .ט שני"הוסיפו אינו מתאבל עליה ביואבל אות הקרובי ש, ט שני"קורע ביווכ$ שאינו , ג ה בשבעה קרובי המפורשי בתורה" דברי בה– טור
  

  ראש השנהט שני של "די$ יו
  .פ שזה עולה למני$ שבעה"אע, כי זה קדושה אחת, אי$ מתאבלי כלל, ראש השנהט שני של " יו– �"רמב
ט "כמו בשאר יו, ה וקבורה מתאבל ביו מיתראש השנהט שני של "ג ביו,  הוא מדרבנ$ראש השנהט שני של " היות ויו– טור, מ"הגה, גאוני�, ג"בה

  .שני של גלויות
  )שצח בזה' ועיי$ לעיל בס(. ט שני"וממילא לא נוהג אבלות כשמת לו מת ביו,  שאבלות יו ראשו$ הוא מדרבנ$י סובר– ת"ר, ש"רא
  

אבל מי שהוסיפו .  בשבעה קרובישרק, וכטור, נוהג אבלות כי אתי דאורייתא ודחי דרבנ$, ט שני א מת לו מת"שביו, ג וכגאוני" פסק כבה– מחבר
  . אינו נוהג אבלות שכיומא אריכתא הואראש השנהט שני של "ואול ביו,  ואינו קורע.ט"מדרבנ$ לא מתאבל בשו יו

  .ט שני של גלויות"אפילו הוא יו� מיתה וקבורה ביו, והעול� נוהג לא להתאבל על שו� מת
  . ואי$ לשנות.וכ" יש לנהוג למעשה, ו$ דרבנ$ ואלו שנוהגי כ" סוברי שאבלות יו ראש– א"רמ
  .ב"ט שני של גלויות עלה לו למני$ שבעה כמבואר בסו� ס"מ יו" מ– �"ש
ט האחרו$ אז " וכתב שמי שנקבר ביו,מ חלק"אבל הגה,  אינו עולה למני$ שבעה ובשאר ימי טובי עולהראש השנהט שני של "ביו של כתב"מהרי – ז"ט

  .ט שני אינו עולה למני$ שבעה"יו, אול א נקבר באמצע הרגל, עולה לו למני$ שבעה
ט של "שהיות ושני יו, ל"ומסכי ע מהרי, כ ששה ימי�"ועושה אח, ט שני עולה למני� שבעה"יו, ז שג� א� נקבר באמצע הרגל"למעשה פוסק הט

אול א נקבר , אול כל זה כשנקבר ביו הראשו$,  אינו עולהט שני"כ" ג יו, יו ראשו$ אינו עולה למני$ שבעהשכש ,  ה יומא אריכתאראש השנה
  .ראש השנהט של "ל מודה שמונה מיו"ג המהרי, ראש השנהט שני של "ביו
תקמח ' ח ס"ב באו"פ המ"וכ. פ שלא נוהגי� לנהוג בו אבלות"ט שני אע"ש מונה מיו"ט ראשו� של רה"ח שג� א� נקבר ביו"� פסק בש� הב"הש
  . המג� אברה�וכ� דעת', ק ח"ס
  

  'סעי� יד
  

כיו$ שהוציאוהו מהעיר ,  שיוליכוהו לקברו"ומסרו לעכו, ט ונתיירא שמא לא יספיק לקברו מבעוד יו" מי שמת לו מת בערב יו– ג"� בש� בה"רמב
  .פ שעדיי$ לא נקבר"הרגל מבטל את השבעה אע, ונהגו בה אבלות, חלה עליה אבלות וא הוא שעה אחת קוד הרגל, והתכסה מעיני הקרובי

  )א" סס שעה"ועיי$ לעיל ר( .$" פסק את הרמב– מחבר
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  ת' ס
  

  'סעי� א
  
  .).ק יט"מו" (שבת עולה ואינה מפסקת "– שנהמ

ע עבידי דסיימי "דלאו כו, ושמואל מאי שנא נעילת הסנדל רשות. א� פריעת הראש רשות: ורב אמר, ר רשות"ז חובה ונת"פח: אמר שמואל "– גמרא
  ".דאמר כל עטיפה שאינה כעטיפת הישמעאלי אינה עטיפה, שמואל לטעמיה? לאו כולי עלמא עבידי דמגלו רישייהו, פריעת הראש נמי, ומסנאייה

  .וא היה מפסיק לעול לא יהיו שבעה ימי אבלות, א לשבעה ימי בלי שבת" כי א– �"רמב
  

  חיצהר  מיטהשמיש הת  עילת סנדלנ  יפת המיטהקז  רת קרע לאחוריוזח  ריעת הראשפ
כי ,  מותר לנהוג– רב

לא צרי� עטיפת 
  .ישמעאלי�

 אסור – לשמוא
כי צרי� , לנהוג

  .עטיפת ישמעאלי�
 – מרדכי, ש"רא

כסוי ראש נוהג 
 בשבת כי זה דברי

  .שבצינעא
 חייב – �"רמב

וא באו , לכסות
אורחי פורע ראשו 

. כ"וחוזר ומכסה אח
וא סנדליו ברגליו 
יכול להמשי" לכסות 

  .וראש
 – מחבר, רטו

כסוי ש, כשמואל
  .ראש לא נוהג בשבת

 קצת עטיפה – א"רמ
נוהג הואיל ויש לו 

  .מנעלי ברגליו
  

  . אסור לנהוג– גמרא
 א יש לו – ג"סמ

סנדלי ברגליו לא 
חייב להחזיר את 

  .הקרע
�"רמב, �"רמב ,

, מחלי� בגדו – מחבר
מחזיר וא אי$ לו 

  .לאחוריו
 בתו" ביתו – י"רש

,  ע הקרעיכול ליל"
כמו רבא שטייל 

  .בסמו" לביתו

, �"רמב, טור, גמרא
 לא – מחבר, �"רמב

וזוק� , נוהג בשבת
  .את מיטתו הכפויה

נוהג  – טור, גמרא
לא נועל ו, בשבת

  .סנדל בשבת
 נוהג אבלות – �"רמב

 בביתו ולא נועל ג
 א יבואו אורחי

כמו בספור , לביתו
של אביי ורב יוס� 
שכיסה ראשו וקרא 

  .דברי שבצנעאלזה 
, ש"רא, �"רמב

 לובש – מחבר
 כי זה ,מנעלי בשבת

  .פרהסיא

, �"רמב, גמרא
 ,ש"רא, �"רמב

,  נוהג בשבת– מחבר
ואסור בתשמיש 

  .המיטה

, �"רמב, גמרא
, ש"� ורא"רמב

לרחו%  אסור – מחבר
ונוהג אבלות , בשבת
 .כרגיל

  
והרי סברה זו תועיל ג א עוט� כעטיפת , ולכאורה מה הקשר, לי מרגליוכי יש לו מנע,  שמתיר לעטו� קצת את ראשוא"� תמה על הרמ"הש

  .מ בעטיפה קצת כי נוהגי� אותה לפעמי� ג� אחר שבעה"והסיק שמותר בכ? הישמעאלי ולא רק עטיפה קצת
  .שאינו אבל, ואולי זה מפני שמנעלי מוכיחי עליו, שכיו לא נהגו לדקדק בעניי$ הקרע בשבת, �"עוד כתב הש

  
  תלמוד תורה

  .כי חייב לעשות כ", הוי כקורא את שמע ומותר, אבל לחזור הפרשה שני מקרא ואחד תרגו,  אסור לו ללמוד תורה כי זה דברי שבצנעא– ש"רא
  .ת בשבת כי זה מילי דצנעא" יש אוסרי ת– מרדכי

  .ת כי צרי" לשמח את עצמו בשבת וזה משמח את הלב" מתיר ת– י"ר
  )""ש. (ה שני מקרא ואחד תרגו"וה, ש שללמוד אסור ולחזור הפרשה מותר" פסק כרא– מחבר

  
  ?לה לתורהועהא כה$ אבל 

  .עדי� לומר לו שיצא מבית הכנסת, ת שיעלה לתורה" למרות שנוהגי כר– מ"מ בש� ר"הגה
  . מותר לעלות לתורה ולא צרי" לצאת מבית הכנסת– אור זרוע

  .כי אחרת זה אבלות בפרהסיא, היחיד בבית הכנסת חייב לעלות בשבת א הוא הכה$ – מ"דרכי משה בש� הגה
  .עלה, וג כשהיה אבל ולא קראו לו, ת שתמיד עלה שלישי"כמו ר,  א קראו לו לעלות לתורה מותר לעלות– מחבר

יצא מבית הכנסת ולא יקראו לו ש כתב שטוב ש"ובפת (.אחרת לא,  מותר לעלות לתורה כשאי$ אחרשרק באופ$ זה, מ" פסק כדבריו בש הגה– א"רמ
  )כלל
כי אחרת ,  שחולק על זהדתת אשש הביא דע"בפת .לא עולה לתורה, )או שיש לו איזשהו חיוב אחר ( אבל שמילת בנו בשבת שהוא אבל– ל"ז בש� רש"ט

  .אחרת זו אבלות בפרהסיא, יעלה, וכ$  בילדה אשתו או שיש לו יארצייט, זה אבלות בפרהסיא
  

  פתחי תשובה
  .מנהג טעות הוא, אחרי חצות מפני כבוד השבת מה שנהגו העול לשבת על כסא וספסל וללבוש מנעלי בערב שבת – בעת שאולג .1

2. � וקוד ברכו קוראי, וכ$ נוהגי שהאבל במנחה עומד בחליצת מנעלי חו% לבית הכנסת, פוסקת האבלות, דהיינו שקיבלו עליה הקהל שבת,  משעה שאמרו ברכו– שיבת ציו
ורק מזמ$ , ואפילו שנוהג כ" כל ימות השנה, אבל במקו מתפלל ביחידות אינו יכול לקבל עליו שבת מוקד,  בצבור ונגרר אחריהוכל זה במקו שמתפללי. לו ונועל מנעליו

 .מנחה קטנה יכול להקדי
 ,א חולק"א� בספר ארבעה ט. אינו רשאי לקרות בשבת', או ביו ב' ות ביו אא נגמרת האבל, בשבוע' עד יו דלהשלי כיו$ ששני מקרא ואחד תרגו יכול  – בית הלל .3

 .א" אסור ללמוד משניות מסכת שבת כהרגלו. שזהו הזמ$, צרי" לקרות בשבתש
 . בכ" כלומ א לא יצא וקראו לו אי$" ומ.וצרי" הכה$ לצאת, אז בודאי שלא נקרא פרהסיא, ישראללא רגילי שיוצא הכה$ כדי לקרות  – חת� סופר .4

  

  'סעי� ב
  

' א שפסק שנוהגי איסור רחיצה ל" וזה שיי" רק לרמ.לכבוד השבת' שהוא יו כט, מותר לו לרחו% בערב שבת,  אבל שחל שלושי שלו בשבת– מ"הגה
לכבוד '  מותר כבר בכט, בשבתא היו השלושי הוא, יו' אלא כל דבר שנוהג ל,  ולא רק רחיצה.ימי' אבל למחבר איסור רחיצה הוא רק ז, יו

  .וחזרה למקומו בליל שבת ולבישת בגדי שבת, כגו$ כיבוס, השבת
  .עולה לו ליו אחד, כיו$ שדברי שבצנעא נוהג בשבת,  גררתו חיה או לסטי ובשבת התייאש מלבקש– מחבר

  .שבתא לעשות ב"לדברי שא, ואי$ לחלק כלל בי$ דברי שנית$ לעשות בשבת, מ"גהה פסק את – א"רמ
  . מותר ג גלוח ונטילת צפרניי– ש"פת


