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  .כא �ד מועד קט�

  ?או חליצת� כשבאו פני חדשות, לעני� לבישת תפילי�, מה די� האבל בימי דלהל�
  

  שלישי ואיל�  יו שני  יו ראשו�  

  מניח ואינו חול�  אינו מניח  אינו מניח  אליעזר' לר

מניח וחול� א� באו פני� חדשות  אינו מניח  יהושע' לר
1

  
  

  :מועד קט� ד� כא

  ?בזמני דלהל�, שלומה די� אבל בשאילת 
  

  ב חודש"עד י' מל 'משבעה עד ל עד שבעה' מג ימי ראשוני' בג  

שואל  אסור  אסור שאבל ישאל
2

  שואל  

שאבל יענה
3

  משיב  משיב  משיב  אסור 

  לשאול 
  אותו

   אסור:לאבל על אב וא  אסור  אסור  אסור
  שואלי�:על שאר קרובי

  

  ?בזמני דלהל�הא מדבר עמו תנחומי , המוצא את חברו אבל
  

    ב חודש"אחר י  ב חודש" עד י'לאחר  תו� שלשי

אינו מדבר אלא מ� הצד  מדבר עמו  מדבר עמו  אבל על אב וא
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מדבר עמו  אבל על שאר קרובי
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  ����  אינו מדבר אלא מ� הצד  

  

  ?או צרי� להתחיל למנות לעצמו, אבל שבא אחר שאחיו התחילו לשבת שבעה הא מונה עמה�
  

  ימי עד שבעה' מג   ימי הראשוני'תו� ג  

   �בא ממקו קרוב 
  שהיה תו� מהל� יו

  מונה עמה�: כשגדול הבית ש
  מונה לעצמו: כשהוא גדול הבית

   מונה לעצמו:לתנא קמא
   מונה עמה� :שמעו�' לר

  מונה לעצמו  מונה לעצמו  בא ממקו רחוק
  

                                                           

1
א� באו פני� ' שמותר לו להניח תפילי� אינו חול� אפי שבזמ� , כלומר–אליעזר לעני� חליצה ' עולא פסק כמו ר 

' והסתפקה הגמ. דהיינו שביו� שני לאבלות כבר יכול להניח תפילי�, יהושע לעני� הימי�' ופסק כמו ר. חדשות
ניח כשבאו יהושע ג� א� מ' ואליבא דר, א אסור לו להניח"דאליבא דר, ביו� שני מה הדי� א� באו פני� חדשות

או שכיו� שפסק שאינו חול� כשמותר לו ,  צרי� לחלו�ע"לכושביו� שני נאמר  הא� ,פני� חדשות צרי� לחלו�
עצמו דעולא ', ונחלקו בזה בגמ. כ לא צרי� לחלו� ג� ביו� שני כשבאו פני� חדשות"להניח ופסק שיו� שני מניח א

 רבא חולק וסובר �אול.  בברייתא בש� יהודה ב� תימאוכ� איתא. מאה פעמי� ביו� השני' ל שחול� ומניח אפי"ס
 .שכיו� שהניח ביו� שני שוב אינו חול�

2
,  דאחרי� שרויי� בשלו� ולכ� ישאל בשלומ�� מ הוא שואל בשלומ� "מ, פ שאי� אחרי� שואלי� בשלומו"ואע 

משיב לה� ,  מאבלותואכ� א� שאלוהו אחרי� שאי� יודעי�. אבל לא ישאלו בשלומו כיו� שהוא אינו שרוי בשלו�
 .משו� כבוד� אחר שבעה

3
ינו אלו שיודעי� י ה�" שישאלו אותו"והנידו� הבא . דהיינו לאלו שאינ� יודעי� שהוא אבל ושאלו בשלומו 

 .מאבלותו הא� מותר לה� לשאול בשלומו

4
 . ואינו מזכיר לו ש� המת"תתנח�"שאומר לו ', פי 

5
 �, או שהניחה לו בני� קטני�, כגו� שלא קיי� פריה ורביה(המותר אכ� א� מתה אשתו ונשא אשה אחרת באופ�  

  .אסור לדבר עמו תנחומי� על אשתו הראשונה כדי לא להחליש את דעת אשתו השניה) ה מתה"ד' תוס


