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  2הקובר מתו לפני הרגל # 

   ב עמוד יט דף קטן מועד מסכת א"הריטב חידושי

 מבטלת שלשה שגזירת שכשם ל"ז י"פרש'. כו שבעה גזירת מבטלת שלשה שמצות כשם דאמרינן והא

 מבטלת' ח מצות כך' ל גזירת מדין לגלח יכול אינו שהרי הרגל ערב גלח שלא פי על אף שבעה גזירת

' לג הבא ורגל אפשר משאי אפשר למדין שאין כלל נכון ואינו, הרגל ערב גלח שלא פי על אף' ל גזירת 5 

 רוחץ אינו' בג כי' ז גזירת מבטלת' ג שמצות שכשם פ"ה אלא, גלוח איסור להפסיק לעולם בא לא

 ונמצא ל"ז יצחק ורבינו ל"ז י"כדפרש הלילה עד כלומר הערב עד ברחיצה שאסור לקמן כדאמרינן

 מחייבין ואין בידו הרשות לרחוץ רצה לא אם הרגל בתוך וגם כרחו על מנוול כשהוא לרגל נכנס

 שביעי חל אם הרגל בתוך או הרגל מערב לגלח יכול שהיה פי על אף מפסיק הרגל' ל ענין כך, אותו

 10 עד דהיינו הערב עד ברחיצה אסור לקמן פירש ל"ז יוסי ר"ה מ"ומ ,המועד לאחר מגלח בשבת שלו

 מנא צריך ערבא דידן ערבא ולדבריו, בחול לרחוץ ויכול הלילה עד קאמר מדלא השמשות לבין סמוך

, כשרחץ אלא מבטלת אינה דילמא הרגל ערב רחץ שלא פי על אף' ז גזירת מבטלת' ג דמצות לן

 כבוד ואין לעינים הנראה כך כל נוול שאינה קפדינן לא רחיצה דעל לן דפשיטא בתוספות ותירצו

  . בזה כך כל מתמעטת הרגל

 15 למימר דליכא, הרגל קודם ימים' ג דבעינן ל"ס ק"כת שאול אבא שלשה דלענין מהכא ומשמע

, כדאמרן ודאי אלא שבעה נקט אמאי שמונה מצות בסיפא ליתני כ"דא קאמר ק"דת דלדבריו

 אוקימנא והתם, אחת שעה' אפי הלכתא איפסיקא') א' כ' לק( דבגמרא כמותם הלכה אין כ"ואעפ

 נחלקו שלא לך אמרין דאינון אלא ש"כב שאול ואבא ק"ת להו וקמו ה"וב ש"דב בפלוגתא הלכתא

  .דוכתי בכמה בעלמא כדאמרינן מעולם בזה ה"וב ש"ב

 20 מינייהו וחדא' ז גזירת מכל שמותר ה"וה, ברחיצה מותר', ז ביום' פי. מאצלו מנחמים שעמדו כיון

 א"כ( לקמן משמע והכי שביעי יום באבלות נוהג מנחמים ממנו שיפרשו קודם כי ממנו ולמדנו, נקט

 בעשרה כן לעשות ונהגו, אבילותו ולהפסיק' ז ביום לבוא שנהגו וזהו, קרוב ממקום שבא מי גבי') ב

 בשמיני להם צריך אינו בשביעי מנחמים לו באו לא אם ומיהו', מי פחותה מנחמין שורת שאין

 מעתה ,להו דבעי הוא ככולו מקצתו שיהא שביעי יום ולהפסקת מאליה אבלותו שלמה שכבר

 25 יום דהא, מקומות בקצת שנוהגין כמו שבת בערב להפסיקו אפשר אי בשבת באחד מתו את הקובר

 בפרהסיא כן לעשות הוא נמי ואיסורא, מנחמין ליכא השבת וביום, מפסקת אינה ושבת הוא ששי

 בדברים ונוהג מעצמו אבל עומד אלא'), ב ב"י שבת' עי( בשבת פנים לראות ליחיד התירו ובקושי

 מנחמין יבאו מפסיקו והרגל הרגל קודם מתו את בקובר וכן, מאליו מותר הוא ולערב שבצינעא

 והרגל לגלח אסור באו לא ואם היום כל לגלח מותר שיהא כדי בשחרית אותו ומפסיקין שחרית

 30 ט"כ יום הוא' ואפי הרגל ערב עד מפסיק הרגל אין מ"מ, הרגל לאחר או ברגל ומגלח מאליו מפסיקו

 שאין היום ככל אינו שביעי ליל אבל ככולו' ז יום מקצת דדוקא אומרים וכן, ברור וזה הרגל ערב

  ).ר"ת ה"ד' א ז"כ' לק' עי( ל"ז ן"והרמב יצחק רבינו הסכימו וכן ביום אלא מנחמים דרך

   י אבל ם"רמב

  ה הלכה

 35 גזרת בטלה הכפורים ויום השנה ראש קודם או הרגלים מן רגל קודם ימים שבעת מתו את הקובר

 מונה ואינו, ככולו היום שמקצת הכפורים יום בערב או טוב יום בערב ולכבס לספר ומותר, שלשים
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 מגלח אינו יום שלשים הרגל קודם מתו אפילו מתאבל הוא אמו ועל אביו על ואם ,כלום לאחריהם

  . זה דבר מפסיקין הרגלים ואין, חביריו בו שיגערו עד או, פרע שישלח עד

  ו הלכה

 40 גזירת אלא ממנו בטלה ולא מגלח אינו, שלישי או חמישי לומר צריך ואין הרגל בערב שלו ששי חל

 שאר מפסיק טוב ויום טוב יום שיכנס עד דבר ולעשות ולסוך לרחוץ מותר ואינו, בלבד שבעה

  .דברים חמשה בכל בהן ואסור המיתה מיום יום שלשים כל משלים טוב יום ולאחר השבעה

   כו סימן ג פרק קטן מועד מסכת ש"רא

 לרחוץ ליה דאפשר משום רחיצה לענין ככולו היום מקצת אמרינן דלא הא ל"ז ד"הראב כתב

 45 לכבס שמותר פי על ואף משתחשך ולכבס לגלח אסור שהרי ותכבוסת בתגלחת כ"משא לאורתא

 בזקיפת) א"ע כו דף( לקמן אמרינן והכי כרחיצה דהוה שתחשך עד ללובשו אסור מ"מ הרגל ערב

 ם"ריב לפני' שפי ד"הראב' ובתוס שתחשך עד עליה יושב אינו כ"ואעפ שבת ערב שזוקפה המטה

 יותר החמירו שבעה בתוך ותכבוסת דברחיצה ותירץ הרגל ערב בשביעי' דשרי מגילוח ש"מ הקשה

 ד"הראב כדברי ומסתבר הרגל ערב אפילו שבעה תוך לכבס אסור זה ולפי שבעה בתר דהוי מגילוח

 50  :ל"ז ן"הרמב כ"וכ בלילה לכבס לו אפשר דאי כיון הרגל בערב שבעה תוך מותר כיבוס דאף ל"ז

   שצט סימן אבילות הלכות דעה יורה טור

 בלילה לעשותם לו אפשר שאי כיון ולכבס לספר מותר הרגל ערב שלו ראשון יום או ששי יום חל ואם

 אסור יום מבעוד לכבס שמותר פי על אף בלילה לרחוץ לו שאפשר כיון הלילה עד לרחוץ אסור אבל

 סמוך בערב ומיהו היום כל לכבס אסור כך לרחוץ שאסור כמו כתב א"וריב הלילה עד ללובשן לו

 55 לרחוץ ולא לגלח לא מותר שאינו כתב ם"והרמב הלילה עד להמתין צ"וא בשניהם מותר לחשיכה

 מיום' ל משלים ט"י ולאחר' הז שאר מפסיק ט"וי ט"י שנכנס עד מלאכה שום לעשות ולא לסוך ולא

  ל"ז א"א הסכים ולזה ד"הראב סברת הוא ראשונה וסברא המיתה

   תתמא סימן אבל הלכות - ג חלק ה"ראבי

 כבר מנחה האבל עם כשהתפללו היינו מאצלו מנחמים עמידת דזמן שכתב כ"מ זקיני רבינו וראיתי

 60 לרחוץ אבל בטלה לא שלשים דגזירת מגוהצין לא אבל בגדים ולהחליף בחמין אפילו לרחוץ יכול ואז

 הונא רב ואמר ככלו היום מקצת דאמר שאול כאבא מאצלו שביעי ביום מנחמים שעמדו כיון מותר

 לא אבילות ימי דבכל הערב עד ברחיצה שאסור הרגל בערב להיות שלו שלישי כשחל מודים הכל

 שתעבור עד לרחוץ לו דאין לי נראה הילכך דאבילות שביעי מיום בר ככלו היום מקצת אמרינן

 חל כשהיה שאפילו ניהוג וראיתי. יסודו כאן עד. אבילותו וכלה מאצלו המנחמים שעמדו המנחה

 65 שנהגו מפני המנחה תפילת עת עד רוחצים היו שלא הרגל בערב להיות משמנה ויותר ימים שמנה

 מתירין שהיו ויש, וגיהוץ גילוח משום הראשונים דגזרו שלשים גזירת רחיצות בדין הזה בזמן

 קודם ואפילו, חצות קודם אפילו ולהחליף לרחוץ נתיר הרגל בערב השנה ימות בכל נהגו אם ואמרו

 מותרים היו אז לרגל קודם משמנה ויותר שמנה הוא ואם, וגיהוץ מגילוח שיזהר רק שמנה

   .ולהחליף ולגלח לרחוץ בהשכמה

 70 ולא, הרגל בערב להיות יותר או שמיני כשחל ואפילו הערב עד להמתין הראשונים כניהוג נראה ולי

 היכי דלדבריו, המנחה תפלת אחר היינו מאצלו מנחמים עמדו שפירש, כ"מ זקיני דרבינו מטעמיה

 מגוהצין לא אבל שכתב] מה[ וגם. עבר היום כל הלא, ככלו היום מקצת דאמר שאול כאבא אתי

 ודבריו. שלשים גזירת הימנו ובטלה הרגל קודם שמונה והוו ולכאן לכאן עולה שביעי דהא, ליתא
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 משמע בשביעי אבל, הוא שבעה שקודם היכי הערב עד ברחיצה שאסור שכתב, זה את זה סותרים

 75 בחמין ולהשתטף בלילה] הערב עד להמתין וצריך לילה ערב דמפרשי ואית[ הערב עד להמתין צ"שא

 גדולות בהלכות פירש וכן. לאורתא היינו לערב דעד הכי משמע] נמי[ ולישנא, טוב יום מערב שהוחמו

 שביעי אבל, יומא שיתא ואפילו, שעתא חדא אפילו לא שלישי דוקא ולאו, רגל דעייל עד הערב עד

 וכי. הערב עד המנחה תפלת כדתנן>, לאורתא עד היינו דקאמר הערב עד. <ככולו היום מקצת ודאי

  . לאורתא עד היינו בה מעיינית

 80 או אחת בשעה שביעי יום של בהתחלתו היינו מאצלו מנחמים דעמדו בעיני נראה האמת דרך ולפי

 מיד ומותר, ככולו היום מקצת דאמר שאול כאבא והיינו הרגל בערב מיירי ולא שעות בשלש

 דבטלה גב על ואף הרגל ערב הגיע אם, ימים שבעה שעברו וקודם, שבעה מגזירת שהוא ברחיצה

) עד, (הערב עד ברחיצה אסור אחת שעה ואפילו אחד יום אפילו לן כדקיימא שבעה גזירת הימנו

 יום שלשה דקתני, קאי אמתניתין הונא רב דנקיט ושלישי, מנחה תפלת אחרי יום מבעוד שירחץ

 85 ערב דמפרשי ואית. (אחת שעה אפילו אלא הכי לן קיימא ולא שבעה גזירת הימנו בטלה לרגל קודם

  . הלילה קודם שירחוץ בכלל עד ולא עד לפרש וצריך) לילה

 רשאי אתה אי איסור בהם נהגו ואחרים המותרים ודברים שלשים גזירת ברחיצה דנהגינן ואנן

 להמתין צריך ויותר ימים שמונה עברו ואפילו, וגיהוץ כגילוח לדידן] רחיצה[ בפניהם להתירן

 היתה חכמים דבימי, מרחיצה דינא להאי דגמרינן, כדפרישית הערב עד נמי וגיהוץ בגילוח ברחיצה

 90 רגל אתי כי, שלשים גזירת שהם בדברים נמי והכי, הערב עד אסור שבעה וקודם שבעה מגזירת

 צריך הרגל כבוד מפני אלא התירו שלא כיון, נותן והדין. כדפרישית הערב עד אסור שלשים קודם

 כל דשאר גב על ואף. לו הותר הרגל שמפני ממש ניכר שאז, המנחה אחר ללילה סמוך עד להמתין

 לטירדא וחיישינן השבת כבוד מפני מותרין בחמישי אמרינן ותו הרגל לכבוד בהשכמה רוחצין אדם

 עד להמתין צריך, הרגל כבוד מפני לא אם לו שאסור] אבל[ אבל אינשי שאר מילי הני, מאחרינן ולא

 95 יפה והניהוג בדבר נתיישבתי עתה אבל, לפניו לדון זכיתי ולא כ"מ מורי אבא נוהג ראיתי וכן. הערב

 ואנזיר, שבת לערב שבת מערב מגלח אומר יוסי רבי דנזיר קמא בפרק דגרסינן לדברי וראיה. וכשר

 השבת באמצע להיות שחל טוב יום אחוהי לשאר ביניה איכא) בינייהו( מאי ואמרינן, קאי עולם

 לא איהו מגלחין אחוהי שבתא דמעלי< מצפרא לגלוחי נמי אי, מגלח לא ואיהו, מגלחין דאחוהי

 שלא עולם הנזיר, השבת לכבוד בהשכמה אפילו מגלחין שהשאר גב על אף אלמא, פניא עד> מגלח

. כדפרישית אבל לגבי נמי הכי, הערב עד להמתין צריך בדבר איסור ותו השבת מפני אלא לו הותר 100 

 כולי מחמרינן לא שבעה בתוך רגל כשחל מיהו, שלשים גזירת)מ( רחיצה]ב[ דנהוג גב על אף ומיהו

 שלנו דגיהוץ], מגוהצין אפילו להחליף[ ומותר], יגלח[ שלא ובלבד, לערב סמוך לרחוץ ושרי, האי

 יום מבעוד טוב יום ערב מאבילותו עמד הלוי שמואל רבי דהרב מצאתי ובתשובות. שלהם ככיבוס

 גזירת שמבטל וכשם, ושלשים שבעה גזירת ומבטל מפסיק טוב שיום מפני, מנחה שם התפללו ולא

 105 העיד וכן. יום מבעוד מאבילותו ועומד שבעה גזירת מבטל כך, רוצה אם יום מבעוד ורוחץ שלשים

 שלשים מגזירת אינה רחיצה ותו. כדפרישית, דמי לא דעתי ולפי. הלוי יצחק רבינו הגאון אביו מפי

  :ליה נהירא דלא כתב נמי וזקיני. שבעה מגזירת אך

   תלב סימן אבילות הלכות - ב חלק זרוע אור ספר

 לגלח שמותר כמו כ"א' ז] גזירת[ מבטלין ימים' ג כך' ל] גזירת[ מבטלים ימים' שז כמו הלא ת"וא

 110 דגילוח היא מילתא לאו הא הרגל ערב בחמין לרחוץ' ג ביום מותר יהיה כך הרגל ערב שביעי ביום
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 הרגל בערב התירוהו לא מועד של בחולו דאפשר רחיצה אבל הרגל בערב התירוהו לכך מ"בחוש א"א

  י"כדפירש בצונן א"כ בחמין

   תלב סימן אבילות הלכות - ב חלק זרוע אור ספר

 מותר הפסח שבערב ל"זצ ה"רגמ בשם אני וכמדומה אחד גאון בשם כתוב שראיתי ימים עברו וכבר

 115 לבי ונתתי בוריו על הענין שכחתי אך כתוב ראיתי שכך לי ברור ודבר הפסח שחיטת משעת לרחוץ

 בערב שלו ששי או שלישי שכשחל למעשה הלכה בעיני ונראה המחבר משה' בר יצחק אני הדבר על

  הפסח שחיטת זמן שהגיע משעה לרחוץ שמותר הפסח ערב שלו' א יום' אפי או הפסח

   שצט דעה יורה ע"שו

  ג סעיף

, שלשים גזירת ממנו מבטל הרגל, שבעה גזירת בהם ונהג, הרגל קודם ימים שבעה מתו את קבר אם 120 

 ולספר ולרחוץ לכבס ומותר, ולכאן לכאן ועולה ככולו היום דמקצת, הרגל בערב שביעי יום חל אפילו

 שחיטת מזמן דהיינו, חצות אחר בכל מותר פסח ובערב). טור( לחשיכה סמוך: הגה. הרגל בערב

  חצות אחר לגלח אסורים ואחרים הואיל, חצות קודם שיגלח ועדיף; ואילך הפסח

  ה סעיף

 125 וטוב. הלילה עד ילבשנו ולא, לכבס מותר, הרגל בערב, מהשביעי חוץ, האבלות מימי אחד חל אם

. הלילה עד אסור, לרחוץ אבל. מכבס הוא הרגל שמפני ניכר שיהא כדי, חצות אחר עד מלכבס ליזהר

 )נוהגין וכן - ארמ",  (לחשיכה סמוך, המנחה תפלת אחר לרחוץ מתירין ויש


