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  איסור מלאכה ויציאה מהבית

  איסור מלאכה  .א

   ב עמוד טו דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד

 אסור אבל אף - במלאכה אסור חג מה לאבל חגיכם והפכתי דכתיב, מלאכה בעשיית אסור אבל

 5   .במלאכה

   ה הלכה ג פרק קטן מועד מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 אמרו אבל בצינעה עושה הוא בשלישי מלאכה עושה אינו ובשני הראשון ביום לוכל מה לו שאין הרי

  . לכך שהצריכוהו לשכיניו מאירה תבוא

   עיקר כל יעשה לא בשלישי אפילו אמר קפרא בר

 10  . ימים שלשה עד אלא אבל של תוקפו אין אמר קפרא דבר כדעתיה קפרא בר

 סבירה גופא על טייסא נפשא יומין תלתא כל לוי' ר בשם דסיכנין יהושע' ר פפי' דר בריה אבא' ר

 שלשה לאחר. לה ואזלה ליה שבקא היא דאפוי זיויהון דאישתני חמייא דהיא כיון לגביה חזרה דהיא

  . בי ונתת וחמסתה שגזלתה מה לך הא לו ואומרת פניו על נבקעת הכרס ימים

. חגיכם פרש ואפילו פניכם על פרש וזריתי] ג ב מלאכי[ הכא מן לה מייתי יאשיה' ר בשם חגיי' ר

 15  . תאבל עליו ונפשו יכאב עליו בשרו אך] כב יד איוב[ השעה באותה

  . עושין אינן וגמליו וספניו איכריו עושין אלו הרי וקבליו וחכיריו אריסיו

   עושה זה הרי בעיר מגמלת פרה לו היתה אמר לוי בן יהושע' ר

  . אסור בתחילה הא ליה דחייב בהוא אמר דאת הדא יוסה' ר ל"א

. חנותן את נועלין אלו הרי דבר מהן לאחד שאירע חנוונים שני טבחים שני שותפין שני אחין שני

 20  .אחר במקום בצינעה עושין ופועליו וחכיריו

  א הלכה ה פרק שמחות מסכת קטנות מסכתות

 וכשם. ובהמתו ושפחותיו ועבדיו ובנותיו ובניו הוא, מלאכה לעשות אסור הימים שבעת כל אבל

  .לו לעשות אסורין אחרים כך לעשות אסור שהוא

   ה פרק אבל הלכות ם"רמב

 25  ז הלכה

 מלאכה בעשיית אסור חג מה לאבל חגיכם והפכתי שנאמר זה, מלאכה בעשיית שאסור לאבל רמז

 וליתן לישא אסור הוא כך מלאכה בעשיית אסור שהוא וכשם, מלאכה בעשיית אסור אבל אף

  . בסחורה למדינה ממדינה ולילך בסחורה

  ח הלכה

 30 ואילך מכאן, הצדקה מן המתפרנס עני היה אפילו מלאכה בעשיית אסור הראשונים ימים שלשה כל

  .ביתה בתוך בפלך טוה והאשה, ביתו בתוך בצנעה עושה עני היה אם

   ה פרק אבל הלכות ם"רמב

  ט הלכה

  . שבעה כל החנות את נועלין, מהן לאחד אבל ואירע אחת בחנות שהיו שותפין שני או אחים שני

 35  י הלכה
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 אחרים אבל, אבלו בימי בידו לעשותן לאבל אסור מועד של בחולו לעשותן שמותר דברים אפילו

 אחרים שוכר, היורה מן וצמרו המשרה מן לעלות ופשתנו לגוף וכדיו להפוך זיתיו היו כיצד, לו עושים

  . המים עונת משתגיע שדהו לו ומרבצין, יאבדו שלא כדי לו לעשות

  יא הלכה

 40 שלו בבהמות והגמלים החמרים אבל, כדרכן יעשו אלו הרי והקבלנין שלו והחכירין האריסין 

 אלו הרי קצוב לזמן מקודם מושכרים או מוחכרים היו ואם, יעשו לא אלו הרי שלו בספינה והספנים

  . יעשו

  יב הלכה

  . לו יעשה לא אחרת בעיר אפילו יום שכיר 

 45  יג הלכה

 ביד מלאכתו היתה, יעשה לא בקבלנות שאינה בין בקבלנות בין בידו אחרים מלאכת שהיתה האבל

  . עושין אחר בבית יעשו לא בביתו, אחרים

  יד הלכה

 הורו כזה, שליח עושה אבד דבר היה ואם, האבילות ימי שבעת כל תובעו אינו אדם עם דין לו היה

 50  .הגאונים

   האבלות ענין - האבל שער האדם תורת

 אסור חג מה. לאבל חגיכם והפכתי מדכתיב') ב ו"ט( מלאכה בעשית אסור אבל כיצד במלאכה

 אסור הראשונים ימים שלשה אבל') ב א"כ( ר"ת. מלאכה בעשיית אסור אבל אף מלאכה בעשיית

 שאין כיון ביתו בתוך בצינעא עושה ואילך מכאן, הצדקה מן המתפרנס עני ואפילו מלאכה בעשיית

 55 צינעא של מלאכה אלא לכתחלה לה מתירין אין' פי. ביתה בתוך בפלך טווה והאשה. יאכל מה לו

, ביתה בתוך בצינעא שלה אומנות עושה מספקת אינה ואם, ביתה בתוך בפלך טווה להיות ארעי ושל

  . מותר יאכל מה לו לשאין פעולה שכר במועד שכן

...  

, האבד דבר משום במועד עושין שאמרו אלו כל, אחרים י"ע מותר באבל האבד דבר דאמרינן וכיון

 60 משום במועד אותו עושין אין האבד דבר שהוא פי על אף חכמים שאמרו וכל, לו עושים אחרים באבל

 בו לאסור לחכמים הכתוב ומסרן הוא היום קדושת משום מועד דגבי, מותר באבל, יתירא טירחא

 אלא, ועושה לגוי אומר אינו עושה אינו שהוא כל דתניא גוי י"ע' אפי לעשות שלא גזרו והם, הטורח

 נאסרה לא, עליו מלאכה נאסרה ותענוג שבות משום וכי דאחרים בטירחא לן איכפת מאי אבלות גבי

  .חטאיו על ויתאונן מתו על שיתאבל כדי אלא

 65 ידי על' ואפי באבל אסורין כלן, יאכל מה לו אין' אפי המועד צורך משום במועד חכמים שהתירו וכל

 ביתו בתוך בצינעא ואילך משלישי עצמו י"ע עושה יתפרנס במה לו שאין ממש עני אלא, אחרים

, מיניה אבדא עביד לא ואי, ליה מיתרמי רווחא אלא פסידא ליה דלית והיכא. לשכניו מארה ותבא

  ,ואסור הוא האבד כדבר לאו

   שפ סימן דעה יורה יוסף בית

 70 ימים בשלשה במלאכה אסור העני שאפילו הטעם ד"הראב בשם כתב.) רלג ב"ח ח"נכ( ירוחם ורבינו

  :בבכי מתעצל נמצא במלאכה יעסוק ואם לבכי שלשה:) כז שם( ל"חז דאמרו משום הראשונים
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   א עמוד יג דף תענית מסכת בבלי תלמוד

 אסור וכשאמרו. מותר - בלילה אבל, ביום אלא אמרו לא - במלאכה אסור כשאמרו: שמע תא

 - לעיר נכנס, נועל - לדרך יוצא? כיצד הא. מותר - בדרך אבל, בעיר אלא אמרו לא - הסנדל בנעילת

 75 מוצא אתה וכן. מותר - ורגליו ידיו פניו אבל, גופו כל אלא אמרו לא - ברחיצה אסור וכשאמרו. חולץ

 והאמר? שרו מי ורגליו ידיו פניו - בחמין אילימא? עסקינן ובמאי, אכולהו - לאו מאי. ובאבל במנודה

 לך קשיא ודקא. בחמין לעולם, לא -. בצונן לאו אלא! בחמין אצבעו להושיט אסור אבל: ששת רב

  .קאי אשארא - ובאבל במנודה מוצא אתה וכן

   ב עמוד כא דף קטן מועד מסכת למאירי הבחירה בית

 80  :נראין הדברים ואין מותר בלילה אבל ביום אלא באבל מלאכה נאסרה שלא כתבו גאונים וקצת

  א סעיף שצג סימן אבילות הלכות דעה יורה ערוך שולחן

 לאחרים מת אם, ואילך מכאן; הקברות לבית ולא האבל לבית יוצא אינו הראשונים ימים' ג, אבל

 במקום אלא המנחמים במקום יושב ואינו, הקברות לבית המטה אחר יוצא, בשכונתו מת

: הגה. אחרת בשכונה ואפילו ראשון ביום אפילו יוצא, וקובריה מטה כדי שם אין ואם; המתנחמים

 85 הולך אבל אין כי, עכשיו כן נוהגין ראיתי ולא). ז"פ מיימוני הגהות( ככולו הוא הרי' ג יום ומקצת

 אין שעכשיו ומאחר, רשות אלא, הוא חיוב שלאו ואפשר; שבעה כל האבל לבית ולא הקברות לבית

  .עדיף תעשה ואל שב, בימיהם כמו מתנחמין

   שפ סימן דעה יורה איגר עקיבא רבי

 א"ח ככולו היום מקצת בזה א"ול איסור בכלל' הג היום כל היינו. הראשונים ימים' ג כל' ב סעיף

 90  '):ד אות( משה מצבת בקונטרס

   קצ סימן) דעה יורה( ב חלק סופר חתם ת"שו

 ימים' מג ככלו היום דמקצת ארזים בעצי מוכיח יבמות' במס י"ג אחר פנים פרצוף על מעידין ואין

 ואילך מכאן גופא ג"ע נפשו שט יומי תלתא דעד מדרש י"עפ ש"הרא' פי דאבילות וטעם דאבילות

' ב כאן יש נמצא ש"ע ככלו היום מקצת' ואמרי דאבילות' דומי דהוה מ"ש ש"יע משתנות צורתו

 95 ככלו היום מקצת תרי' אפי אלא עוד ולא ע"מעל אינן' ותרוי דיבמות וחדא ק"דמ חדא משניות

  כחפצינו למצוא נוכל הלשון דקדוק י"דעפ למידין נמצינו בהו' אמרי

 דעיבור חזינן דהא טעמא מהאי נמי היינו' היו מקצת תרי' דאמרי פנים פרצוף ושינוי ... ואבילות

 דלא ונהי פוגמת לילה לינת נמי פגם לענין ת"לר ל"ס הוה ה"ומש לילה ולינת חמה בגלגל' תלי צורה

 כדחזי לילה בלינת עוברת שצורתו' מודי ע"כ פ"עכ אבל עדיין פוגם אינו מ"דמ היינו' כוותי ל"קיי

 100 תחלת אם שמסופקים אלא הגלגל בסבוב' תלי שזה מדבריהם יראה ז"ע' מס סוף' תוס' ויעיי בחטאת

  עליו מעידין ואין לגמרי המת צורת עברה/ סבובים/ סבובות שלשה כשעברו כ"וא סופה או הלילה

   שמו סימן) דעה יורה( ב חלק סופר חתם ת"שו

 דיום נהי קרובה' שמוע בשמע זה לפי אבל וטור ן"ורמב בירושלמי הוא כן אמת ח"ה ה"פ מ"בכ) ה(

 תו דכבר להקל לן היה ימים' ג חומר לענין מ"מ אחריו ימים' ז ומושך כבפניו מר יום הוא שמועה

 105  .בזה שמחלק מי מצינו ולא אגופא טייסא לא נפשא
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  ב. איסור יציאה מהבית

  ה הלכה ז פרק אבל הלכות ם"רמב

 במקום יושב ואינו הולך ואילך מכאן, אחר אבל לבית אפילו הולך אינו הראשונים ימים בשלשה אבל

 יוצא שניה, הראשונה שבת כל ביתו מפתח אחר למקום יצא ולא, המתנחמין במקום אלא המנחמין

 110  .אדם ככל הוא הרי רביעית, כדרכו מדבר ואינו במקומו יושב שלישית, במקומו יושב ואינו

   האבלות ענין - האבל שער האדם תורת

 ואינו הולך ואילך מכאן האבל לבית הולך אינו הראשונים ימים שלשה אבל') ב א"כ שם( ר"ת) פד(

 אינו הראשונים ימים שלשה אבל תניא) ו"פ( ובאבל, המתנחמין במקום אלא המנחמים במקום יושב

 לאחרים כשמת פירוש, אחרת בשכונה לא אבל בשכונתו יוצא שבעה ועד משלשה, המטה אחר יוצא

 115 להר נכנס אין הראשונים ימים שלשה אבל תנן והתם. הקברות לבית המטה אחר יוצא בשכונתו מת

 חולה לו שיש ומי ומנודה אבל שמאל דרך שמקיפין ואלו. השמאל על ומקיף נכנס ואילך מכאן, הבית

 הזה בבית השוכן לו אומרים אבל שאני, השמאל על ומקיף מהלך אבידה לו שאבדה ומי ביתו בתוך

 ימים ושלשה, דהתם בסיפא כדקתני מיד בנחמה מתנחם שהיה לפי הבית להר ודוקא, ינחמך

 לפנים יכנס שמא אבלותו תוקף מפני מפרשין ויש. לבכי דשלשה, נחמה שיבקש בדין אינו הראשונים

, ביתו מפתח יוצא אינו הראשונה שבת אבל) י"פ אבל( תניא הכנסת לבית אבל. לו הראוי המקום מן 120 

' ר. אדם ככל הוא הרי רביעית, מדבר ואינו במקומו יושב שלישית, במקומו יושב ואינו יוצא שניה

 יוצא אינו שניה אלא, לנחמו לביתו נכנסים שהכל לפי ראשונה שבת לומר הוצרכו לא אומר יהודה

 הוא הרי חמישית, מדבר ואינו במקומו יושב רביעית, במקומו יושב ואינו יוצא שלישית, ביתו מפתח

 יוצא שניה כדקתני, קאמר הכנסת לבית יוצא ואינו, ממש שבת ראשונה שבת פירוש, אדם ככל

 125 נכנס אינו ראשונה שבת אבל, באבל שנויה וכך, הכנסת בבית ישיבה דהיינו במקומו יושב ואינו

, ראשונה שבת אפילו נכנס המדרש בבית אבל נ"בביהכ אמורים דברים במה עלה וקתני הכנסת לבית

  . הכנסת לבית ואפילו כלל ביתו מפתח יוצא שאינו אבלות ימי שבעת כל בחול לומר צריך ואין

 דרגילי היכא ,המדינה כמנהג הכל ראשונה בשבת אפילו ביתו מפתח יוצא ולענין ל"ז האי לרבינו

 למיתב דרגילים והיכא, הכנסת לבית ציבורא מקמי מצפרא ואתי מקדים הכנסת בבית דמצלו

 130 רובן גדולות ובמדינות ובכרכים, הכנסת לבית נפקי עלמא כולי ובכפרים ובבבל. יתיב בביתיה

 אבלים במקום ויתבי כנשתא לבי עיילי ומיעוטא, אליהן באין חסד וגומלי ורעיהם בבתיהם יושבים

 לתפלה לא עיקר כל יצא לא ביתו מפתח יצא לא באבל חכמים שגזרו כיון אמר אחר וגאון. ומצלי

  . הרבים את לזכות כדי לו צריכין רבים כן אם אלא, לו היא ששמחה מפני תורה לתלמוד ולא

 אמר וכך, ולהתפלל הכנסת לבית לצאת ל"ז האי רבינו כמנהג הכריע ל"ז גיאת בן יצחק' ר והרב

, ש"כ לא התפלה לבית, המתנחמין במקום ויושב ואילך ימים משלשה הולך האבל לבית השתא 135 

 אשכחן ובירושלמי. יוצא התפלה לבית הא יוצא דאינו הוא האבל לבית הראשונים ימים ושלשה

 והוא במקומו יושב ואינו הכנסת לבית הולך ראשונה בשבת אבל אומר שמעון ורבי תנאי דפליגי

 דלבית, עיקר של דברים ואינן. ל"ז הרב דברי אלו, באבל המיקל כדברי והלכה, שבכולן המיקל

 וכבר, יוצא אינו התפלה לבית אבל, עמהן מתנחם נמי ושם הם אבלים בתי ששתיהן יוצא האבל

 140 ומה. הכנסת לבית ולא יוצא הבית להר ואילך ומכאן, שלשה כל יוצא אינו הבית להר שאפילו אמרו

 שניה, ביתו מפתח יוצא אינו ראשונה שבת בברייתא בגמרא ומפורש ששנוי כיון הללו ולדקדוקין לנו

 הכנסת לבית אלא, איכא במקומו יושב מאי לשוק אילימא קתני להיכן, במקומו יושב ואינו יוצא
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 משום ל"ז הרב שהביא ומה. בירושלמי נמי מפורשת וכך, באבל גופה ברייתא בהך וכדמפורש קאמר

 השנויה הברייתא סוף שהוא, כוון יפה לא, הכנסת לבית הולך ראשונה שבת אבל אומר שמעון' ר

 145 הולך שניה, הכנסת לבית הולך אינו הראשונה שבת אבל, שם שנויה מתחלתה היא וכך, שלנו בגמרא

 בשבת אבל אומר שמעון' ר', וכו ראשונה שבת לומר אפשר אי אומר יהודה' ר', וכו יושב ואינו

 הרי בשלישית, מדבר ואינו במקומו יושב בשניה, במקומו יושב ואינו הכנסת לבית הולך ראשונה

 דכיון הוא פשוט והדבר, בימים שהוסיף כמי הלכה אמר לוי בן יהושע' ר פסקו ושם. אדם ככל הוא

 שמעון' לדר לה תנינן לא ובדידן דידן דגמרא קמא אתנא פליג זו ירושלמית דברייתא שמעון' דר

 150  . דידן דגמרא חכמים כדברי והלכה שמעון' לדר ליתה, כלל

 אבל. בחול הכנסת לבית לצאת לאבלים מנהיג שהוא גיאת בן יצחק' ר הרב דברי לשבור זה וכל

 בחול הכנסת לבית לצאת הגאון התיר ולא, עולה שהיא אפשר למעלה שכתבנו האי רבינו תשובת

 וכן בחול אבלות ימי של שבוע ראשונה שבת הגאון ויפרש, בשבת אבלות שאין לפי בשבת אלא

, קאמר הכנסת לבית, ביתו מפתח יוצא אינו שניה שבת יהודה בדרבי ודקתני ,ל"ז י"רש מפרש

 155 מה על להן ויש, שבעה כל בחול ולא בשבת לצאת הזאת כדעת נהגו וכן. הוא יוצא למלאכתו שאילו

 חסדים גמילות שמדת שלמה ראה, הגדול אליעזר רבי בפירקי מצינו שכך, הגדה בדברי שיסמוכו

 לאבלים ואחד לחתנים אחד שערים שני בנה המקדש בית וכשבנה, הוא ברוך הקדוש לפני גדולה

 יודעין היו החתנים בשער והנכנס, הללו שערים שני בין ויושבין בשבתות הולכין ישראל והיו, ומנודין

 והיה האבלים בשער והנכנס, ובבנות בבנים ישמחך הזה בבית השוכן לו אומרים והיו חתן שהוא

 160 האבלים בשער והנכנס, ינחמך הזה בבית השוכן לו אומרים והיו אבל שהוא יודעין היו מכוסה שפמו

 לשמוע בלבך יתן הזה בבית השוכן לו אומרים והיו מנודה שהוא יודעין היו מכוסה שפמו היה ולא

 התקינו ק"ביהמ ומשחרב. חסדים בגמילות חובתן ידי ישראל כל שיצאו כדי, ויקרבוך חביריך דברי

 החתן את רואין המקום ואנשי, מדרשות ולבתי כנסיות לבתי הולכין ואבלים חתנים שיהו חכמים

 בגמילות חובתן ידי ישראל כל שיצאו כדי הארץ על אתו ויושבין האבל את ורואין עמו ושמחים

 165  . זו אגדה דברי כ"ע. חסדים לגומלי טוב שכר נותן ברוך אומר הוא ועליהם, חסדים

 שאין פי על ואף, מכוסה ושפמו הכנסת לבית בין הבית להר בין האבל יוצא שבשבת מזה ולמדנו

 הארץ על ויושב, המנודה ובין בינו להכיר כן ועושין, מותר ברגליו מנעלים לו שיש כיון בשבת אבלות

 שלישית ברכה והיא, חסדים לגומלי טוב שכר נותן שאמרו זו ברכה בסוף ומברכין עמו ויושבין

. נשאת בתולה מפרק) ההתחלה בענין( למעלה שהזכרנו כמו הגמול משלם בה שחותמים שברחבה

 170 הורקנוס בן אליעזר' כר בפרהסיא אבלות שאין בשבת סופרים במסכת שאמרו מה שם הזכרנו וכבר

, ברכה עליהם ואומר קרוביו וכל האבל שם ומוצא הכנסת לבית הולך עד' וכו שלמה ראה דאמר

 הרווחנו הרי. למעלה שסדור מה וכפי קדיש אומרים כך ואחר הגמול משלם שהזכרנו זו ברכה והיא

  .בכך המשתנים המנהגות מפני בו לקצר שראוי פי על אף הענין בזה והרחבנו

   א עמוד כג דף קטן מועד מסכת א"הריטב חידושי

 175 ואיצטריך) ודייקי( שבוע היינו שבת דהאי שפירשו יש. ביתו מפתח יוצא אינו ראשונה שבת אבל ר"ת

 הכנסת לבית יוצא שאינו הוא בחול דדוקא' דייקי ומיהו, הכנסת לבית' ואפי יוצא דאינו לומר תנא

 עם] להתפלל[ שנכנסין למעלה כשאמרו וכן, בשבת אבלות שאין לפי הכנסת לבית יוצא בשבת הא

 בבית להתפלל ראשונה בשבת' אפי יוצא אדם כל בשאר אבל ד"ב ואב בנשיא זהו) להתפלל( האבל

 שנייה שבת יהודה' ר שאמר ומה זה לפירוש וקשה), ז"פי( הגדול אליעזר' ר בפירקי נראה וכן הכנסת
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 180 אבילות מצינו כ"א, לא אמאי, בחול למלאכתו יוצא שאינו] אי[ דאמי היכי ביתו מפתח יוצא אינו

 כמו הדברים נראים ולפיכך], הוא[ ו"ק ולאו הכנסת לבית ואי, למימר ליכא והא', מז יותר

 שנייה שבת או ק"לת ראשונה שבת כי אמרו ועליה ממש שבת היינו כאן האמורה דשבת שפירשוה

 כי יפה אמרו ועליה, לשוק יוצא שאינו כשם הכנסת לבית ביתו מפתח יוצא אינו יהודה' ר לדברי

 שפיר שייך הכנסת בית מקום ועל במקומו יושב ואינו יוצא יהודה' לר בשלישי או ק"לת בשנייה

 185  .שבשוק מקומו על ולא הכי למימר

 גיאת בן יצחק רבינו על ואמרו, בחול' ואפי' ז כל הכנסת לבית לצאת הללו הארצות בכל נהגו ועתה

 יכולים ואין מעטין ישראל הזה שבזמן מפני במנהג להקל ויש, בגמרא עיקר לו ואין, כן שכתב ל"ז

 וכדי מתביישין ונמצאו לעניים כן יעשו לא בזה לעשירים כבוד יעשו ואם בביתו האבל עם להתפלל

 שחרב מיום אומר אליעזר' ר ובפירקי, הכנסת לבית לבא להתירם הקלו בציבור מתפלה ימנעו שלא

 190 דההיא דרישא גב על ואף', וכו הכנסת לבית הולכין ואבלים חתנים שיהו התקינו המקדש בית

, בתקנה שאמרנו הטעם ומן בחול' אפי דהשתא אפשר קיים המקדש בית כשהיה תניא בשבתות

  .ק"כת הלכה דברייתא פלוגתא ולענין, תניא הדין בעיקר דילן' בגמ דהכא וברייתא

   רצ סימן הדשן תרומת

  ? לאו או השוק מן הרגל שכלתה לאחר בלילה ביתו מפתח לצאת שרי אבל: שאלה

' ג לאחר דאמרינן מהא דמוכח, האי כולי הפסיד לא הצורך מפני ג"בכה דהמיקל יראה: תשובה 195 

 אצל כשילך אבילתו ישכח שלא כדי ביתו מפתח יוצא דאינו הוא דהטעם, האבל לבית הולך ימים

 בלילה כשיצא כ"וא. כמתאבל ונראה ניכר ביתו בני רק עמו ואין בביתו מתבודד וכשהוא, אדם בני

 שנים או אחד או יחידי והולך, אחר בבית לישן שהולך אלא אדם בני חבורות עם מתערב ואינו

 הכנסת לבית באב תשעה בליל ללכת לאבל להתיר דאיצטריכו והא. קפידא כאן אין עמו הולכים

 200 ולכך, נ"לבכה הנכנסין לכל אדם בני חבורת למקום דהולך התם שאני, שרי לילות דבכל ליה תיפוק

  .כתבתי ד"הנלע, שרי הוי לא הוא לכל האבל בית כמו באב דתשעה לאו אי

   שצג סימן דעה יורה השולחן ערוך

 דתניא והא שבעה כל מביתו לצאת אסור שהאבל בשמחות ולא בירושלמי ולא' בגמ לא מצינו דלא דע

 שיתבאר כמו נ"לבהכ ליציאה אחר ענין זהו ביתו מפתח יוצא אינו ראשונה שבת אבל] א ג"כ[

 205 שבת דגם ל"ס שם יהודה' ר שהרי הוא שכן לך ותדע כן להדיא מפורש י"פ ובשמחות ובירושלמי

 כלל חשבה לא בהן אסור שהאבל דברים ששנינו] א א"כ[ בברייתא וכן ביתו מפתח יוצא אינו שנייה

' ובתשו ש"ע כלל זה חשבו לא ה"פ ם"וברמב פ"ש' סי לעיל ע"וש בטור וכן ביתו מפתח היציאה

  : ש"ע נ"בבהכ להתפלל שבעה בכל יוצא היה שהאבל סרקוסטא מנהג הביא] ח"קנ' סי[ ש"הריב

  

 210  ב סעיף

 בלילה ביתו מפתח לצאת שרי אבל אם שאלה ל"וז] צ"ר' סי[ הדשן בתרומת כן מצאתי ולהדיא

 האי כולי הפסיד לא הצורך מפני ג"בכה דהמיקל יראה תשובה לאו אם השוק מן רגל שכלה לאחר

 שלא כדי ביתו מפתח יוצא דאינו הוא דהטעם האבל לבית הולך ימים' ג לאחר דאמרינן מהא דמוכח

 ונראה ניכר ביתו בני רק עמו ואין בביתו מתבודד וכשהוא אדם בני אצל כשילך אבלתו ישכח

 215 והולך אחר בבית לישן שהולך אלא אדם בני חבורת עם מתערב ואינו בלילה כשיצא כ"וא כמתאבל

 תשעה בליל ללכת לאבל להתיר דאצטריכו והא קפידא כאן ליכא עמו הולכים שנים או אחד או יחידי
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 הנכנסין לכל אדם בני חבורת למקום שהולך התם שאני שרי לילות דבכל ליה תיפוק נ"לבהכ באב

  :ל"עכ שרי הוה לא באב דתשעה לאו אי ולכך נ"לבהכ

   שצג סימן דעה יורה השולחן ערוך

 220  ג סעיף

 מותר אם שמחה לרבינו ושאלו עמו לדבר שלו שר אחריו ששלח באבל היה מעשה איתא ובמרדכי

 אדם בני בדרך כשיוצא' פי ביתו מפתח יוצא אינו ראשונה שבת דתניא גב על אף והשיב אצלו לילך

 החמיר כ"ואעפ נועל לדרך יצא כדאמרינן לצאת מותר ג"כה אבל ולטיול ומתן למשא או למלאכה

 כתב ולכך כועס היה לא והשר לילך שלא בידו הברירה היה ובוודאי ל"עכ לנעול לו התיר ולא עליו

 225 צריך היה לא כן לא דאם לדבר רק לו צריך היה שלא הכרח בלא כלומר עמו לדבר אחריו ששלח

  : הוא דמוכרח כיון טעמים לחפש שמחה רבינו

  ד סעיף

 דכיון הוא כן שממילא אלא באבל האסורים מהדברים אינו ביתו מפתח שיציאה אלה מכל ולמדנו

 ישכח ולא בביתו שיתבודד כדי ועוד לביתו חוץ יעשה מה ולטייל ומתן ובמשא במלאכה שאסור

 230 בני שם שיש משום להתפלל נ"לבהכ בחול לילך לו אסור זה ומטעם אדם בני אצל כשילך אבלותו

 דבר בעניין כגון אבלו בימי לו המותר לענין לצאת לאבל צורך איזה יש באמת אם ולכן הרבה אדם

 כגון ביום הכרח הדבר ואם אדם בני תמיהת מפני ביום ולא בלילה לצאת יכול בזה וכיוצא האבד

 לצאת לו בהכרח אם וכן אדם בני יכירוהו שלא יתעטף רק לילך יכול ביום דווקא לבא לו קרא שהשר

 בתוך אפר ישים מנעלים בלא באפשרי אין ואם מנעלים לנעול לבלי שיראה רק לצאת יכול לדרך

 235 :המנעלים


