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  .כג �ד מועד קט�

  ?כיצד נוהג האבל בשבועות הראשוני�

  

  יהודה' אליבא דר  אליבא דתנא קמא  

 פשוט שאינו יוצא דהכל באי� לנחמו  אינו יוצא מתו� ביתו  שבוע ראשו�

יוצא מביתו ואינו יושב במקומו  שבוע שני
1

  אינו יוצא מתו� ביתו  

  ו יושב במקומויוצא מביתו ואינ  יושב במקומו ואינו מדבר  שבוע שלישי

  יושב במקומו ואינו מדבר  הרי הוא ככל אד�  שבוע רביעי

  הרי הוא ככל אד�  �����  שבוע חמישי

  

  ?אבל מתי מותר לישא אשה

  

 או בני� קטני�, באי� לו בני�  ביש לו בני� גדולי�  

שלשי� יו�  באבל על שאר קרובי�
2

מותר לאלתר  
3

  

   שלשה רגלי�:לתנא קמא  באבל על אשתו
  שני רגלי�: הודהי' לר

  מותר לאלתר

  

  ?הא� מותר לאבל ללבוש בגדי� דלהל� תו� שלשי� יו�

  

בגדי� ישני� מתו� המכבש  בגדי� חדשי�  
4

 

  ע אסור"לכו  לבני�

   אסור:ק ולרבי"לת  צבעוני�
   מותר:ש"אלעזר ב' לר

   אסור:ק"לת
   מותר:ש" בא"לרולרבי 

  

                                                           

1
 דשמא כל האיסור לדבר הוא דוקא במקומו אבל שלא במקומו ,)ה רבי"בסו� ד(' כתבו התוס 

  .'ח באות א"וזה שלא כהגהת הב, לו לדברמותר 
2

י העמיד את דברי "י כת"וברש, לא נזכר חילוק בי� אביו ואמו לבי� אחיו ואחותו ובנו ובתו' בגמ 
וכ� , ב חודש"ומבואר שא� מתו אביו ואמו אסור לישא אשה עד י, דוקא א� מת בנו או אחיו' הגמ

וכ� הוא במאירי ובמרדכי , ה"בש� תלמידי רבינו יונה והרמ.) ד� ד(ק בכתובות "הביא השטמ
 שאי� ,ש סוברי�"נמוקי יוס� והראהא ו"והריטב) 'בתורת האד� עמוד ר(� "אכ� הרמב. בסוגיי�

ב סעי� "ד סימ� שצ"יו(וכדעה זו נפסק להלכה . יו�' חילוק וג� באבל על אביו ואמו מותר אחר ל
 ).'א
3

וכ� יש , הא� מיד תו� השבעה או אחר השבעה, ויש כמה שיטות בי� הראשוני� מה הוא לאלתר 
  .שיטות מתי מותר לו לבעול

4
, י כ� ה� מתנקי� היטב"י שמחליקי� אות� באב� זכוכית שע"אחר שהיו מגהצי� את הבגדי� ע 

 .� כחדשי�ז ג� בגדי� ישני� נראי" ועי�היו מקפלי� אות� תחת מכבש ולוחצי� אות� ש� 
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  :מועד קט� ד� כג

  ?�ומני, הא� נוהגת אבלות בשבת

  

  ?ומני�  ?מה הדי�  

נוהגת אבלות בשבת  בני גליל
1

מ שנוהג בה" ש�דמזה ששבת עולה לימי אבלות   
2

  

מ שלא נוהג" ש�דמזה שהוצר� לומר שאינה מפסיקה  אי� נוהגת אבלות בשבת בני יהודה
3

  

  

                                                           

1
  .נעאיאלא רק בדברי� שבצ,  הכוונה שינהג כאבל גמוראי� 
2

  .האריכו לבאר את הלימוד, )ה מא�"בד(' ובתוס 
3

ומזה שהוצר� לומר שאינה ,  א� היה נוהג בה אבלות פשיטא שלא היתה מפסקת,כלומר 
 .מ שלא נוהג בה אבלות ובכל אופ� אינה מפסקת"מפסקת ש


