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 הראש פריעת שנו לא יוחנן' ר אמר יעקב רבי אמר רשות בחמין רחיצה המטה תשמיש הסנדל נעילת

 הראש פריעת והויא עליו מוכיחין מנעליו ברגליו מנעלים לו יש אבל ברגליו מנעלים לו שאין אלא חובה
   רשות

 דאמר בצנעה בהן נוהג בהן וכיוצא מ"ותשה בחמין ורחיצה הראש כסוי כגון שבצנעה דברים ומסקנא
 85 מר לה סבר לא ליה אמר בביתיה ואתי אזיל וקא ארישיה סודרא ליה דפריש יוסף לרב אשכחיה אביי

  :נוהג שבצנעה דברים יוחנן' ר אמר הכי ליה אמר בשבת אבילות דאין

   טובים וימים שבתות ענין - האבל שער האדם תורת

 יש דאמר מאן, בשבת אבילות אין אמרי והני בשבת אבילות יש אמרי הני גלילא ובני יהודה בני) פח(
 בשבת אבילות יש ד"ס אי מפסקת אינה דקתני בשבת אבילות אין ד"מ, עולה דקתני בשבת אבילות
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 שבת לכבוד הילכך, קורע ואינו מחליף רצה אם שהרי היא שבעה מגזרת לאו לפניו קריעה למימר איכא

  . אביו על ואפילו קרע מחזיר או מחליף
 בפרק כדאמרינן המטה בכפיית גדול צער שיש מפני, שבת בערב מטות זוקפין מאימתי דתניא הא וכן

 95  , לו התירו לפיכך עליהן תהא מה ומניקות עוברות') ב' ל( דתעניות אחרון
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 כפויה במטה עצמו הוא אבל, בשבת עליהן שמסובין הרבים ולכבוד מטות בשאר תפתר ההיא נמי אי
   ,ישן הוא

  , חובה עליו הדבר שיהא ולא באבלות נוהג רצה שאם בשבת אבלות יש מפרש ל"ז ד"והראב
 אבלות לך אין עולה אינה ואם שבת בלא שבעה דאין משום דעולה טעמא בשבת אבלות אין דאמרי ולהני

 100  , שבעה

 הרגלים, ביה דכתיב הוא עונג טעמא מאי מפסקת ואינה עולה שבת בשאלות פריש משבחא אחא ורב
  . גדולות בהלכות כתוב וכן, בהו כתיבא שמחה טעמא מאי עולין ואינן מפסיקין

 שבת תנא מפסיקין רגלים למיתני דבעי איידי מפסקת אינה דקתני הא בשבת אבלות יש דאמרי ולהני
   .כלל אבלות אין ולמר בפרהסיא בין בצינעה בין אבלות יש למר, מפסקת אינה
 105 מנשיא רב אמר. בשבת אבלות אין' לי אמר אבלות אין או בשבת אבלות יש משמואל יוחנן' ר מיניה בעא

 מעטיפה שמגלהו הראש פריעת, רשות' ר' ת' נ, חובה' ז' ח' פ שמואל אמר הכי כהנא רב אמר תחליפא בר
 בחמין ורגלים ידים ורחיצת המטה ותשמיש הסנדל נעילת, חובה המטה וזקיפת לאחוריו קרע וחזרת שלו

 כולי דלאו דרשות הסנדל נעילת שנא מאי ולשמואל ואקשינן. רשות הראש פריעת אף אמר ורב. רשות
 דמגלו עבידי עלמא כולי לאו נמי הראש פריעת, אבלות עליה מינכר ולא מסאני דסיימי עבידי עלמא

 110 יעקב ר"א. עטיפה אינה ישמעאלים כעטיפת שאינה עטיפה כל דאמר לטעמיה שמואל ומתרצינן, רישייהו

. עליו מוכיחין מנעליו ברגליו מנעלים לו יש אבל ברגליו מנעלים לו שאין אלא שנו לא יוחנן רבי אמר
 וכן חובה לעולם קרע דחזרת סובר שהוא ונראה, רשות הראש פריעת ואפילו ל"ז הגדול רבינו פירש

   .המטה זקיפת
 את בו שמכסה מצנפת כעין אונקלי ל"ז חננאל רבינו פירש, ביתו בתוך באונקלי מטייל אבל רבא אמר

 115 מפרש ל"ז י"ורש, בצלצול וחגרו אונקלי הלבישו') ב ט"ק( מנחות מסכת בסוף חבר לו והביא, הראש

 אונקלי מקטורן') א כ"ק( הקדש כתבי בכל כדאמרינן מלבוש שהוא נראה וכן, שלו קרוע בגד אונקלי
') ב ד"כ( מגילה ובסוף, שלו באונקלי והניחה שננא שלף') א ב"פ( הנשרפין הן אלו בפרק וכן, ופונדא
, התחתון בגד והוא יד בית לו שיש הוא מלבוש אלמא, שלו אונקלי יד בית על נתנה תפלין לענין אמרינן

 שהאונקלי ל"ז י"רש כדברי מטין והדברים. בשרו לבין בינם חציצה יש שבזרוע תפלין עליו וכשנותן
 120 שבגד עליו שלם בגד לובש פנים לו להראות אחרים וכשבאין, לפניו וקרעו בצינעא בו ומהלך הוא קרוע

 של באונקלי מעלה של בשפה אותו שמחברין מלבוש שהוא נראה וכן לפרש יכולני אבל. הוא תחתון

 אחד טפח והשפתים תרגום וכן, בהן קבועין ברזל של אונקליאות) ד"פ מדות( שאמרו כענין, כסף
 עליו שנותן והוא ביתו בתוך קרוע בבגד לטייל מותר אמרו לפיכך, חד פשך ואונקלין') מ יחזקאל(

 להיכר אונקלי איכא דהא, מותר אבל שהוא רואין והכל בו ניכרת שהקריעה פי על ואף, לחברו האונקלי
 125 ליה פריס דקא יוסף לרב אשכחיה אביי. הרבים בפני בו לטייל דרך שאין לפי בביתו דקאמר והא, שבת

 רבי אמר הכי ליה אמר בשבת אבילות דאין מר לה סבר לא ל"א בביתיה ואתי אזיל וקא ארישיה סודרא
  . נוהג שבצינעה דברים יוחנן

 עטיפת אמר הכי ומשום, ישמעאלים עטיפת בחול בעי לא דרב לומר ל"ז חננאל' רבי דעת הלכה ולענין
' ר דאמר והא, ארישיה ליה פריס בעלמא דפרוסי ליה משמע הכי יוסף דרב וסודריה, רשות נמי הראש
 130 תשמיש לדבריו נמצא ,קאי קרע אחזרת' וכו ברגליו מנעלים לו שאין אלא שנו לא יוחנן' ר אמר יעקב

, רשות קרע חזרת ברגליו מנעלים לו יש ואם, חובה המטה וזקיפת קרע חזרת, אסור ורחיצה המטה

 שמועה לדחות מחוורים הללו ל"ז חננאל' רבי דברי ואין, רשות ברבים אסור ביחיד הראש פריעת
 דמכסו אינשי איכא רב סבר קא למימר דאיכא ,רב דאמר רשות משום ישמעאלים דעטיפת מפורשת
 לה פריש נחמן רב דהא ועוד. כותייהו בעיטוף דנהיג ואיכא ישמעאלים איכא דהא, אבלות בלא פומייהו

 135  . דיקנא גבי עד ומחוי לדשמואל

 מנעלים לו יש יוחנן' ר אמר יעקב' דר דמימרא, רשות הראש בפריעת כרב הלכה ל"ז י"רש ולדברי
 יוחנן' ר מכרע דלא ,המטה בזקיפת ואפילו קרע אחזרת לאוקמה איכא עליו מוכיחים מנעליו ברגליו

 אבל, דשמואל ואליבא קיימא הראש אפריעת יוחנן' דר הא ל"ז הגדול רבינו ולדעת, מידי ושמואל בדרב
 שאפילו, שבצינעא דברים בכלל ואינה חובה בצינעא בביתו שאפילו מדבריו נראה וכן, חובה קרע חזרת
 140 ובתשובות. לאחוריו קרעו ובשבת דתניא והיינו, רצה אם ומחזיר מחליף אלא שבעה מגזרת אינה בחול

 בעל רבינו וכדעת. בכולן נוהג בצינעא, חובה בפרהסיא' ז' ח' פ דאפילו אחרת דעת מצינו הגאונים
   .מכולן ונכון נראה ל"ז ההלכות

  , אבלות בהן לנהוג חייב וסיכה רחיצה תשמיש ממש שבצינעא דברים הילכך
 קרע ובחזרת המטה בזקיפת חייב אלא, בהן אסור לפניו וקרע המטה כפיית כגון שבפרהסיא דברים

 145  . לאחוריו
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 פריעת, פנים לו להראות אחרים באו, ביתו בתוך אבלות בהן לנהוג חובה סנדל וחליצת הראש כיסוי
  . עיקר וכן, רשות הראש פריעת אף ברגליו מנעלים לו היו ואם, רשות סנדל ונעילת, חובה הראש

 כהדא, שואלין בשבת אבלים בשלום לשאול שנהגו מקום תני בירושלמי מצינו שלום שאלת ולענין) פט(
 מקומכם מנהג יודע איני אני לון אמר, בהון ושאל בשבתא אבליא חמא אתר לחד אזל רבה הושעיא רבי

 150 הוא גדול אדם צפוראי קמי מאיר ברבי משתבח חלפתא בן יוסי' ר. מקומכם כמנהג עליכם שלום אלא

 הוא אהין רבי ליה אמרון לקמיה אתו, בשבתא אבליא בשלם שאיל ליה חמון זמן חד, הוא וצנוע קדוש
 מידע אתון בעון לון אמר, בשבתא אבליא בשלום שאיל ליה אמרי, עביד מה לון אמר, שבחיה מתני דאת

 יוסיף ולא, שבת מצות זו תעשיר היא' ה ברכת דכתיב משום בשבת אבלות אין לאודועינן אתא, חייליה
, אצלו שנכנסין הוא הרבים, שלום ששאלת ומפני, בנו על המלך נעצב כי דתימר כמה אבילות זו עמה עצב

 155 ל"ז ם"והרמב, במנהג אותו תלו לפיכך בשתיקה מתפרסם אבלות שאין אלא בשלום לשאול וצריכים

 אלא נוהג אינו שבגלוי דברים אבל, בחמין ורחיצה ותשמיש הראש עטיפת נוהג שבצינעא דברים כתב
, אסור וברבים, בביתו מתעטף אלא נכון אינו וזה, אדם לכל שלום ונותן המטה את וזוקף מנעליו לובש
   .שפירשנו מה וכפי נועל רצה אם וברבים, בביתו וחולץ

') ב' ד( נשאת בתולה בפרק דגרסינן, נוהג ברגל אפילו אלא דנוהג בשבת מיבעיא לא שבצינעא ודברים) צ(
 160 דאמר יוחנן' לר ליה מסייע, הנשים בין ישנה ואשתו האנשים בין ישן הוא הימים אותן כל, חופה לענין

 ורבינו הגאונים גירסת היא וזו, נוהג שבצינעא דברים אבל במועד אבלות אין שאמרו פי על אף יוחנן' ר
 שמועתו והיא נוהג שבצינעא דברים אבל בשבת אבלות אין שאמרו פי על אף שם שגורס ויש. ל"ז הגדול

 ומפרש, נוהג שבצינעא דברים יוחנן' ר אמר הכי לאביי יוסף רב ליה דאמר כאן האמורה יוחנן' ר של
 אינו הכל לדברי עולין ואינן שמפסיקין ברגלים אבל בצינעא בה הנהיגו עולה שהיא לפי בשבת דדוקא

 165 בדעת שמסכימין ל"ז החכמים מן אחרת וכת ל"ז ם"הרמב דעת וזו, כלל בפרהסיא ולא בצינעא לא נוהג

  . הזה
 שכן כל, חיזוק צריכין ואינן קבלה דברי שדבריהם הראשונים דברי על ונסמוך בואו, נסמוך מי על ואנו

 הביאו שהרי מוכרע הוא ממקומו ועוד, והבדוקות הישנות ובנוסחאות הספרים בכל כתובה שהגירסא
 אינן הם שאף, דמי הרגל בתוך כקובר חופתו ימי בתוך מתו הקובר והרי, חופה ימי לענין יוחנן' ר דברי

 170 שבת בין שאמרו עצמו וההפרש והחילוק, גמורה ראיה וזו, בצינעא נוהג כן פי על ואף כרגלים עולים

 בזה כרגל שבת דלדידיה, בשבת אבלות אין האומר לדברי אינה, עולה אינו וזה עולה שזה מפני למועד

, דעולה משום ודייק בפרהסיא בין בצינעא בין בשבת אבלות יש האומר לדברי אלא, אבלות אין ובזה
. עולה אינו דהא אבלות אין ובמועד, ועולה אבלות יש בשבת, שבת מדין רגלים דין חלוק ודאי לדידיה

 דברים אבל בשבת אבלות אין השמועה בסוף שהעלינו למה וכן כלל בשבת אבלות אין דאמר למאן אבל
 175 בדברים רק ונוהג אבלות אין שבשניהם, בכך הפרש בהן אין השבת כדין הרגלים דין, נוהג שבצינעא

 משום מפסקת ואינה עולה וזו, שבעה גזרת בכל נהג שלא כיון עולין ואינן מפסיקין שאלו אלא, שבצינעא
  . לעיל כדפרישנא איפשר דלא

 אבל המועד בתוך להתאבל רשאי אבל אין בתוספתא מצינו, שלנו מתלמוד חוץ הללו דברים וכשנחפש
, בצינעא ונוהג אבל שאינו כאלו במועד אבל תניא נמי) ז"פ( רבתי ובאבל, ביתו בתוך בצינעא נוהג

' ר אמר עולין ואינן מפסיקין הרגלים מפסקת ואינה עולה שבת שאמרו מפני הכי גרסינן נמי ובירושלמי 180 

, מפסקת וזו עולה זה לפיכך בשבת ולא ברגל פירוש, המטה בתשמיש מותר שהוא יוחנן' ר בשם סימון

 נש בר שמע לא יוחנן' דר תלמידוי כל מן היכי ליה אמר סימון' בר יהודה' ר עם ירמיה' ר קם ואמרינן
' ר אמר אמרינן והדר. מעולם יוחנן רבי אמרה שלא לו לומר רצה פירוש, אבוך אלא מילתא הדא מיניה
 לא או שנאמרה בין פירוש, הכין דהכין מיליא מן אלא איתמרת לא אין איתמרת אין אחא בר יעקב

 185 המטה בתשמיש אסור שהוא אמר לוי בן יהושע' דר מילתיה ואמרינן, הוא כן אמת הדבר אם נאמרה

, בצינעא בו נוהגין) שהרבים א"נ( שהן אלא ברגל אבל אין אמרו והלא לוי בן יהושע' ר בשם סימון' ר דמר
 הברייתא זו לוי בן יהושע רבי בשם סימון' ר הביא פירוש, המטה בתשמיש אסור שהוא בצינעא מהו

. המטה בתשמיש אסור שהוא בו נוהג שהוא הצינעא ופירש בצינעא ונוהג דקתני רבתי באבל שם השנויה
 אסורה שהיא פי על אף השבת אף עולה ואינו המטה בתשמיש אסור הוא הרי הרגל הרי איתיבון והקשו

 190 לשאלה חזרו שבצינעא בדברים נוהגין רגל ואחד שבת דאחד שלמדו כיון' פי, תעלה לא המטה בתשמיש

 אפשר בא רבי אמר ומתרץ, ומפסיק עולה שאינו וזה מפסיק ואינו שעולה זה נשתנה מה כן אם הראשונה
 תאמר אם, שבעה אבלות ליכא תפסיק שבת תאמר ואם, שבת בלא לשבעה אפשר ואי רגל בלא לשבעה

 ועוד, דחג דומיא לאבל חגיכם והפכתי משכחת ולא, לעולם רצופים שבעה ליכא תעלה ולא תפסיק לא
  . וברורים נכונים בדברים זו מחלוקת ביררנו הרי. היא עולה מפסקת אינה שלעולם כיון
 195 אין שאמר למי בגמרא מהן הקשו לא למה בצינעא דברים נוהג הברייתות מן שהבאנו כיון תשאל ואם

 משנת שהיא או, רשות' ר' ת' נ שמואל וכדברי רשות שאמרו בצינעא נוהג לומר שיש לפי, בשבת אבילות
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 בהרבה מצינו ועוד, מהן משיבין שאין בגמרא בהן כיוצא והרבה, יוחנן רבי לדעת שנשנית קפרא בר
 מפנין' בפ ששנינו כאותה, כן אמרו ולא כוותיה תניא ולומר ברייתא להביא יכולין שהיו בגמרא מקומות

 אחרת ועוד, מינה ליה מסייע ולא הונא דרב כוותיה ברייתא דמיתניא תפוח בשר גבי') ב ח"קכ שבת(
 200 ק"ובפ צלויה ביצה גבי') ב ח"ל( מעמידין אין' ובפ, פרוטה שוה בו שאין שני במעשר') א ג"נ( הזהב בפרק

 מכל אבל. הרבה בתלמוד בהן כיוצא וכן, פתחו להחזיר שבקש מבוי מבני אחד גבי') א א"י( בתרא דבבא
 מפסקת ואינה עולה טעם ופירשו, ברגל המטה בתשמיש אסור שהוא בירושלמי העלו הרי מקום

 ונתבררה, כלל ברגל אבילות שאין לומר הנזכרים החכמים כת שהטעת הקושיא, עולין ואינן ומפסיקין

  . כהוגן זו ספקא
, אבילות מתורת אלא בלבד הרגל מדין ולא, ברגל אבילות בהן שנוהגין שלשים מצות לענין אומר אני ועוד 205 

 שבעה מצות נהגא דלא שבעה למנין עולה רגל שאין לי מיבעיא קא לא שבעה לענין בגמרא אמרו שהרי
 תאמר ואם, וכיבוס בתספורת דאסור ברגל שלשים מצות נהגא דקא שלשים למנין לי מבעיא קא כי, ברגל
 והלא, בו ולכבס לספר אסור אדם שכל, הרגל מפני בהן נוהג שהוא אלא ברגל עליו חלה אבילות שאין
 ואם, מרעות בשמחת ושמח בגנוסטרא צפרניו ונוטל, ולבנים חדשים מגוהצין כלים הוא לובש רגל מדין

 210 מצאו שלשים מצות ומה, כדרכו ומכבס מספר חכמים שמנו דרכים ושאר השביה ומבית הים ממדינת בא

 והרבים במים כסותו מכבס שאינו ברגל קצת נוהג נמי שבעה במצות והרי, שלשים למנין שתעלה כאן
 ודאי וכן, שבעה למנין עולה אינו כדינו שבעה במצות נהיג דלא כיון הכי ואפילו, אבל כדין בו מתעסקין

 גזרות וכל בהן נוהג נמי אבלות מדין מינה שמע אלא, עולה אינו כדינו בכולן נוהג אינו אם שלשים למנין
 אלא, כאבל עמו מתעסקין והרבים מרעות בשמחת שמח יהא הוא עצמך על ותמה. ברגל עליו שלשים

 215 ללבוש בין לכבס בין ובגיהוץ בתספורת אסור, בחול בהן כמנהגו שלשים במצות נוהג שהוא מינה שמע

 שהן מפני דמילתא וטעמא. בגנוסטרא צפרנים ובנטילת מרעות בשמחת ואסור, הים ממדינת בא ואפילו
 מתפרסמת אבלותו אין באבלותו בכולן כשנוהג הלכך, במקצתן בהן נוהג נמי הרגל ומדין תעשה לא מצות

 עולה ואינו, בחול כדינן ברגל כולן שלשים מצות נהגא דקא שלשים למנין עולה אמרו לפיכך, בכך עליו
 שאין פ"שאע ל"ז הגאונים לדברי וסעד סמך זה וגם. שבעה מצות של ברובן נוהג שאינו שבעה למנין

 220 שלשים בגזירות שהרי, שבצינעא דברים כל שבעה בגזירת נוהג אבל, עולה ואינו ומפסיק במועד אבילות

  . אבילות מתורת בהן ונוהג מפסיק רגל נמי
 רחוקה נעשית שבת ולמוצאי בשבת קרובה שמועה שמע') ב' כ ק"מ( שאמרו מה הללו לדברים ראיה

 כיון כן פי על ואף בו נוהגין שבצינעא דברים שבת והא, ברגל אמרו וכן, אחד יום אלא נוהג ואינו לו עולה
 אף, רחוקה כשמועה שבת למוצאי לו נעשית לפיכך, עליו אבל תורת אין כדינו שבעה מצות בכל שאינו
 225 אבלות נוהג שאינו דכל, בהן נוהגין שבצינעא דברים עולין שאינן פ"שאע הרגלים על תתמה אל אתה

 למנין עולין שהן דמה לרגלים ולמדנו. עליו אבלות תורת אין שבצינעא בדברים שנוהג פי על אף כדינו
 כמו אבלות כדין בכולן נוהג שהוא אלא, הרגל מדין בהן שנוהג שלשים מצות מקצת מפני לא שלשים

  . שפירשנו

   ב עמוד כג דף קטן מועד מסכת א"הריטב חידושי

 230  . בשבת אבלות אין אמרי והני בשבת אבלות יש אמרי הני גליל ובני יהודה בני

 אבלות אין אמרי ואידך, דבר לכל גמורה אבלות בשבת אבלות יש אמרי הני כפשוטן דברים שפירשו יש
 ואילו' ז למנין עולה שהיא דחזינן מכיון כלומר, עולה מדקתני בשבת אבלות יש דאמר מאן, כלל בשבת

, עולין אינן גמורה אבלות בהן נוהג שאין שלפי רגלים שהרי תעלה היאך גמורה אבלות בה נוהגין אין
 וכדמפרש מפסקת אינה למיתני תנא מדאיצטריך כלומר, מפסקת אינה מדקתני אבלות אין דאמר ומאן

 235 גמורה אבלות בהם שאין מפני מפסיקין שהן דרגלים' פי, מיבעיא אפסוקי נהגא אבלות דהשתא ואזיל

 כאותה כרחן בעל הולכין הזה הפירוש ובעלי, מפסקת דאינה פשיטא גמורה אבלות בה שיש זו אבל

 יש ד"דלמ לומר הוצרכו ולפיכך שבצינעא בדברים במועד נוהגת שאבלות') ב ט"י' ב ד"י לעיל( שיטה
 אבלות שיש כ"דא חבירו שאמר כ"ג וזהו שעולה לפי ראיה שהביא וזהו, גמורה אבלות היינו אבלות
 עולה שתהא היא ראיה מה שבצינעא דברים היינו אבלות האי ד"ס דאי, מפסקת דאינה פשיטא גמורה

 240 שהוקשה זה ומפני מפסיקין וגם עולין ואינן בצינעא אבלות בהן יש רגל שהרי מפסקת תהא שלא או

  .הזאת השיטה מבעלי שהוא ל"ז ן"הרמב רבינו ובכללם, הזה הפירוש פירשו להם
 קרעו ובשבת') א ד"כ( דקתני מתניתא ליה תיקשי בשבת אבלות יש ד"למ להם הוקשה הזה הפירוש ולפי

 הילכך, קורע ואינו מחליף רצה אם שהרי היא 'ז מגזירת לאו קריעה למימר דאיכא ותירצו, לאחוריו
  , אמו ועל אביו על' ואפי קרע מחזיר או מחליף שבת לכבוד

 245 המנחה מן שבת בערב המטות את זוקפין מאימתי') א ז"כ( דתניא מהא תיובתיה תיהוי הקשו ועוד

 כדאמרינן גדול צער שהוא המטה כפיית שאני ותירצו, המטה בכפיית בשבת אבלות אין אלמא ולמעלה
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 מטות בשאר לההיא לה דמוקים נמי אי, עליהן תהא מה ומניקות עוברות') ב' ל( דתענית בתרא בפרק
 הוה ג"וכה דחיקי שנויי אלו וכל, ישן כפוייה במטה עצמו הוא אבל בשבת עליהן שמסובין הרבים ולכבוד

  .בתנאי כדאוקימנא' בגמ ולתרוצי למיפרך ליה
 250 דתשמיש פלוגתא אלא ליכא ברייתא בההיא דהא, היא תנאי דאמרינן האי מאי עלייהו תיקשי ועוד

 בדברים בשבת אבלות יש סבר ק"דת מהתם מוכחינן והיכי שבצינעא מדברים שהוא המטה
 זו, מיהת שבצינעא בדברים עינינא בהאי פליגי תנאי ק"דה עצמן ולדחוק לברוח באו ואם, שבפרהסיא

 מאי להו תיקשי ועוד, ממש המחלוקת כעין אלא היא תנאי לומר מקום בשום התלמוד שיטת אינה

 לעיל( שיטתם לפי הירושלמי כטעם רצופין' ז דלהוו משום דהתם להו נימא עולה מדקתני מביא ראיה
 255 להו דסבירא אינהו מתרצי ודקא, עולה דקתני האי מאי בשבת אבלות אין ד"למ ועוד), ויש ה"ד' א ט"י

 שיש ש"וכ, דוכתא בכל דתלמודא אורחא כדהוי' בגמ לפרושי ל"הו גוונא האי כי כל, דירושלמי טעמא
 דקתני איידי ופריק עולה קתני הא אבלות אין ד"ולמ ל"ז י"רש' בפי והיא בהן שכתוב ישנות נוסחאות

 אלא טעמו אין דלדידהו חדא, מאד להם קשה הגירסא וזו, עולה שבת גבי תנא עולין אינן רגלים גבי
 דקאמר אידך, עולה היתה לא אבלות אין דאי דייק) דך(דאי ועוד, עולה קתני ושפיר הירושלמי כטעם
 260 התנא דרך אין וזו, עולה סיפא דקתני דאיידי אלא עולה שאינה נמי הכי אין לומר שרוצה משמע איידי

, המנין מן דשבת היא רווחת שהלכה ועוד, דסיפא איידי הדין היפך עולה שאינו במקום עולה שיאמר
 ל"הו פירושם ולפי דייק דמלישנא דמשמע שפיר דייק לא עולה מדקתני תלמודא דנקט דלישנא ועוד

  .מחוורים שאינן דברים אלו כל ודאי אלא, מדעולה למימר
 בזה להשמט ורצה, אבלות נוהג רצה שאם לומר בעי הכי אבלות יש ד"דלמ ואמר תירץ ל"ז ד"והראב

 265 ג"כרשב דאוקימנא]מ[ הכי משמע ולא, לישנא הכי משמע דלא, לו יועיל ולא, שאמרנו הקושיות מן

 דין אינו כן מפני כי, בידו רשות שיהא ראיה אינה עולה דקתני ודיוקא, חובה המטה תשמיש דעביד
  .אבלות שנוהג למי אלא שתעלה ראוי היה ולא בה נוהג ואינו מחוייב שאינו כיון שתעלה

 כלל אבלות נוהג אינו דברגל התוספות בעל ל"ז יצחק רבינו כדפירש שהדברים דרכו מורה האמת אבל
 בדברים בשבת נוהגת אבלות אין ע"דכו והכא, גדולות בהלכות שכתוב וכמו בהו כתיב דשמחה

 270 פליגי שבצנעא ובדברים, השבת בערב המטה ודכפיית לאחוריו קרעו דחזרת וכמתניתא שבפרהסיא

 והני, בשבת אבלות נוהגין קאמר ולא אבלות דיש לישנא נקט ולהכי בשבת אבלות קצת יש כי סברי הני
 בשבת אבלות יש.+ י"בפרש ל"צ ואולי, בפירש: א"נ' +בפי היא וכן, כלל בשבת אבלות אין] סברי[

 כחול שבת עליו ותהא גמורה אבלות בשבת שינהוג אדם שום יאמר היאך עצמך והגע, שבצנעא בדברים
 דתשמיש כתנאי דאוקימנא מאי שפיר אתי והשתא, הכל לדברי מדבריהם שהוא ואילך שני מיום' ואפי

 275 עולה אלמא המנין מן שבת קתני ולא דעולה לישנא מדקתני אבלות יש דאמר מאן אמרינן והכי, המטה

 אבלות דאין קאמר ואידך, סיפא אגב לישנא האי וקתני דק דלא דחה ואידך ,דידה גרועה באבלות היא
 רגלים דאילו מפסקת דאינה פשיטא אבלות שום בה דיש ד"ס דאי מפסקת אינה לומר מדאיצטריך כלל
 אינה למיתני איצטריך דלא נמי הכי דאין תריץ ואידך, כלל אבלות בהם שאין לפי היינו מפסיקין שהן

 דעת וכן, וכשורה כהוגן השמועה ועמדה, מפסיקין שהן ברגלים דקתני אגב לה דתני אלא מפסקת
 280 רשאי אבל אין) ה"ה ב"פ( בתוספתא דקתני והא, בחיוב כלל אבלות אין דברגל) ג"ה י"פ( ל"ז ם"הרמב

 בדברים לנהוג רשאי שהוא קאמר רשות ההיא, שבצנעא בדברים נוהג אבל המועד בתוך להתאבל
 בתשמיש מותר ד"מ דאיכא בדבר אמוראין נחלקו) ה"ה( ובירושלמי, לו היא חסידות ומדת שבצנעא

 למי סוגיין כדמוכח מותר דאמר כמאן דרהטא סמכינן דילן גמרא על ואנן, אסור ד"מ ואיכא המטה
  ).למנין ה"ד' ב ט"י לעיל( התם כדכתיבנא דלעיל סוגיא וכן מתעקש שאינו
 285 האנשים בין ישן הוא') א' ד( דכתובות ק"בפ שאמרו מה על ניתלין כשבת הרגל כי שאומר ל"ז ן"והרמב

 לא המימרא וזו, נוהג שבצנעא דברים אבל במועד אבלות שאין פי על אף דאמר יוחנן' לר ליה מסייע
 בשמעתין שם גורסין וכן, בשמעתין לקמן שבת לענין אותה מצינו אבל מקום בשום יוחנן' לר אותה מצינו

 למשתה דיו כי, שם לומר רצו וכן, נוהג שבצנעא דברים בשבת אבלות שאין פי על אף מדוייקים בספרים
 דרבנן ברגל אבל תורה של ברגל היינו במועד אבלות אין כשאמרו כי, שבת כענין בו וינהוג שיתאונן זה של
 290 דברים בו נוהגין' ז למנין שעולה כיון דרבנן שני ט"דיו תדע, שבצנעא בדברים וינהוג כשבת שיהא דיו

 הוא שבת של מדבריו, במועד דקאמר יוחנן' ר בדברי כתובות של בנוסחאות הכתוב הלשון ולפי ,שבצנעא
  .דרבנן במועד נוהג שבצנעא דברים כלומר, שלמדוה

 רבים והרי, במועד שנוהגין' ל למנין עולה שהרגל כיון שלשים דגזרת ל"ז יצחק רבינו מודה ודאי ובהא
 דקא' ל לענין לי מיבעיא קא כי') ב ט"י( לעיל וכדאמרינן, השמחה לבית הוא יכנס והיאך בו מתעסקין

 295 על להוסיף אנו יכולין שכן וכיון, הרגל מדין' פי, וכבוס בתספורת אסור שהוא ברגל שלשים מצות נהגא

 הים ממדינת בא' אפי]ש[ בגילוח ולאוסרו הרגל מדין בהן נוהג שאינו מגוהצין בכלים' אפי לאוסרו זה
 דאינהו שבעה גזירת אבל, הרגל מערב פנאי לו היה וכאילו מגלחין שאין אדם בני כשאר יהא בו וכיוצא
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 הדמיון נסתלק ובזה, עולים שאינן כיון בהן אותו אוסרין אין רגל מדין ברגל נהיגי לא אביזרייהו וכל
 שלשים כגזירת במועד שבצינעא בדברים נוהגת' ז גזרת שיהא ל"ז ן"הרמב רבינו מביא שהיה והסעד

 300  .מדאי יותר בזה הארכתי וכבר, יום

  .ד"בס במקומה בארוכה לי מפורשת כבר'. כו לפניו מוטל שמתו מי דתניא היא תנאי
 מ"מ הגולל נסתם שלא כיון אבלות מדין זה שאין מילתא פשיטא וודאי' פי'. כו מיפלגי קא בהא לאו מאי

  .כלל דמו לא למר ובין למר דבין ודחי, ולההיא דאבלות לההיא חדא דטעמא סבורין הוינן

   א עמוד כד דף קטן מועד מסכת א"הריטב חידושי

 305 העובר שכל ולפי קאמר מדרבנן דמיתה דברים נראין. מיתה חייב פרם ושלא פרע שלא אבל איתמר והכי

 לאנפא מדאורייתא דקרא דרשא דהא, בעלמא אסמכתא וקרא, שמים בידי מיתה חייב חכמים דברי על
 התורה מן שמים בידי מיתה חייב שהוא בגדים ופרום ראש פרוע ששימש כהן לענין מדריש אחרינא
 ולא תפרעו לא קרא מדריש והכי'), ב ח"י ש"עי( דזבחים ב"ובפ') א ג"פ סנהדרין( הנחנקין בפרק כדאיתא

 דרשא עיקר ודאי והיינו), ש"ועי', ב ג"פ סנהדרין( שעבדו יין שתויי וכדדריש תמותו תפרעו אם הא תמותו
 310 שומע אתה הן מכלל ביה למדרש הוא בעלמא סמך הכא דנקטינן ודרשא הן שומע אתה לאו מכלל לדרוש

, תמותו שמא לומר תיראו ולא, תפרומו לא ובגדיכם תפרעו לא ראשיכם דרשינן והכי, עלמא לגבי לאו
 המטה תשמיש גבי דרשא כאידך בעלמא ומדרבנן, ימותו בעלמא אינשי הא, תמותו לא בודאי כי

 לאו' ואפי שער גדל ולא קרע שלא למי מיתה דתיהוי תיתי דמהיכא הוא נמי וסברא, ל"ז י"וכדפרש
 שהוצרך כיון לאו מכלל הבא בעשה היא דאורייתא ופריעה דקריעה לומר היה אפשר מ"ומ, מדאורייתא

 315 וזו, שבעולם הנוהג מפני בכך להזהירם שהוצרך אפשר או, יפרומו ושלא יפרעו שלא להזהירם הכתוב

 שמת כגון נפל ספק שהוא קטן מ"ומ, להכריע בידי ואין) אי ה"ד' ב ד"י לעיל' עי( היא ישנה מחלוקת
 שאין לפי), שם( ל"ז הגאונים לדעת ראשון יום' ואפי עליו מתאבלין שאין כשם עליו קורעין אין' ל ביום

 משום הספק על לקרוע מחייב ל"ז ד"והראב, המנהג וכן עליו קורעין אין וכן הודאות על אלא מתאבלין

, ל"ז ן"הרמב בזה האריך וכבר באבל המקל כדברי שהלכה לפי פטרינהו מאבלות כי דאורייתא ספיקא
 320  .ל"ז] ן"הרמב) [ם"הרמב( כדברי עליו קורעין שאין מצאתי ל"ז יצחק רבינו ובשם

  . רשות הראש פריעת] אף) [אין( אמר ורב רשות ר"נת חובה ז"פח שמואל אמר הכי
  , שבפרהסיא דברים שהוא מפני חובה שהוא ז"בפח והטעם

  , האי כולי היא פרהסיא לאו המטה כפיית דהא ת"וא
  , כפויות אותן ורואין הכל לעיני שם להיות המטות שדרך ל"י

 325   ,קצת נראה הוא אם פרהסיא הוא חשוב, אבל משום אלא שאינו ניכר שהוא דכל נ"א

 סיימי ע"כו דלאו דרשות הסנדל נעילת שנא מאי ולשמואל דפריך בהכי מילתא דתליא סוגיין רהטא והכי
 דמגלו עבידי ע"כו לאו נמי ראש פריעת, אבלות משום הדבר תולה אינו הרואה ואפילו כלומר, מסאני

 שאין הדברים מן הוא ז"פח ודאי והשתא, דעלמא אינשי דעבידי במאי תליא דפרהסיא אלמא, רישייהו
 דאמרינן והיינו ושמואל רב דפליגי הוא הראש ובפריעת, דוקא אבלות מפני אלא בהן לנהוג רגילות
 330 דרך אין גונא האי וכי' פי, עטיפה אינה ישמעאלים כעטיפת שאינה עטיפה כל דאמר לטעמיה שמואל

 כי סבר רב אבל, ראשו לגלות ראוי ולפיכך שבפרהסיא דבר הוי דכן וכיון אבלות בשביל אלא להתעטף
 דמשום מנכר לא הראש בכיסוי בשבת אזיל כי שכן וכיון היא עטיפה ישמעאלים כעטיפת שאינה פי על אף

 כעין שהוא ומה שפמו יגלה הראש פריעת דהיינו ראשו לגלות חייב למה לשמואל ל"וק, הוא אבלות
 שלא בשבת בה ינהוג למה כלל היא עטיפה לאו ישמעאלים כעין הוי לא דכי דכיון ל"וי, בלבד ישמעאלים

 335  .ל"כנ, לצורך

 רב כדפריש דקנא גבי עד דהיינו ישמעאלים כעטיפת עטיפה דמצות מודה דרב ל"נ להכי דאתית והשתא
 שיהו וכדי דקנא גבי על ודאי והיינו שפם על תעטה ולא) ד"כ( יחזקאל גבי צווח הכתוב והרי נחמן

 אגב ומילתא, יתעטף כאבלא אונקלוס תרגם יעטה שפם על במצורע שאמור ומה, דבוקות שפתותיו
 כעטיפת שאינה פי על ואף מעכב אינו אבל למצוה שזה סבר דרב אלא, הגר אונקלוס ל"קמ אורחא

 340 מינכר לא דהא עליו הסודר יהא אלא לגמרי ראשו יפרע לא בשבת שכן וכיון, היא עטיפה ישמעאלים

 ל"ז הגאונים קבעוה וכן, ישמעאלים כעטיפת בחול מצוה רב לדברי אף כי מזה ולמדנו, באבלות ונוהג
 אמרנו שכבר פי על אף באבל המקל כדברי הלכה ל"וקי באיסורי כרב הלכתא ל"דקי גב על ואף הלכה

 אמרינן כי'] אפי[ ומיהו, האמוראין] במחלוקת ולא התנאים[ במחלוקת אלא הכלל שאין') א ח"י לעיל(
 כשמואל ליה סבירא בתרא דהוא נחמן דרב כיון בזו כשמואל הלכה שתהא ל"י דשמואל עליה רב דפליג
 345 לפנינו, ה"א+ פניו לכסות שצריך מכאן שפם על תעטה לא אמרו) ה"ה( ובירושלמי, כותיה למעשה ומחוי

  .חשיש הוא פומיה לימא דלא ופריק מלרע ויכסיניה ופריך.+ פיו לכסות' בירו
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 ומכסה') ב' ק עירובין' עי( התם וכדאמרינן הראש כסוי הוא עטיפה עיקר ל"ז המפרשים כל לדברי ע"ולכו
 פריעת, בה נוהג שאינו שבת גבי שהזכירו וזהו, ראש וחפוי אבל') ו אסתר( אומר והכתוב כאבל ראשה
 וגם, רישייהו דמגלו עבידי') ב' ל נדרים' עי( נמי ואמרינן האשה ראש את ופרע') ה במדבר( מלשון, הראש

 350 מכסין ואין וזקנם שפתם על בגד חתיכת שנותנין מקומות בקצת שנהגו כמו שלא, הוא כך עטיפה לשון

 הוא דיקנא גבי ל"ז האי רבינו ופירש דיקנא גבי עד נחמן רב כדמחוי ישמעאלים עטיפת ועיקר, ראשן
 תאלם אל אותה וקורין הישמעאלים עושין וכן החוטם מן למעלה זו ועטיפה הלסתות] שעל) [שעד( שער

 מתלוצצים יהיו ולא הגוים בין שדרים מפני זו בעטיפה בצרפת נהגו שלא המצות בספר כתוב. בערבי

  .בהם
 355  '. כו ברגליו מנעלים שאין אלא שנו לא יוחנן ר"א

 וחשיש מתאבל שאינו עליו מוכיחין ומנעליו, קאי בלחוד הראש אפריעת פירשו והפירושין ל"ז הגאונים
 ליכא דההיא הסנדל נעילת מהני לא קרע חזרת דגבי מ"וש, מעוטף יושב ולכך וברישיה בפומיה הוא

 לו יש אם רשות שהיא קרע לחזרת הדין דהוא פירש ל"ז הזקן יצחק ורבינו, באבלות אלא למיתליה
  .בתוספות פסקו וכן ברגליו מנעלים

 360 לו שאין כבר שקרע למי שזהו ל"ז י"פרש. קרע אינו חימום בשעת שאינו קרע כל שמואל דאמר והא

 וכדאמרינן קרע דהוי הוא מודה חימום בשעת קרע שלא למי הא, תשחית בל משום ואיכא ולקרוע לחזור
 מחליף שבעה תוך דקתני מהא לשמואל ליה דפרכינן והיינו, חלוק לו ונזדמן חלוק לו היה שלא במי') ב' כ(

, תשחית בל משום בה לית ואמו אביו כבוד משום דההיא] ופרקינן') [ופרכי, (קרע שכבר פי על ואף וקורע
 אם לן מיבעיא ולהכי, התירו הכבוד מפני אלא חובה אינה ואמו באביו' דאפי ל"ז יצחק רבינו פירש וכן
 365  .נינהו חובה דלאו כיון מתאחין הם

 לקרוע חכמים בו שחייבו ואמו אביו כבוד משום ההיא תניא כי מפרשים שהם ל"ז התוספות מבעלי ויש
 מתאחין אינן אם לן איבעיא חובה ואמו אביו דגבי גב על ואף, דעלמא מתים על שמואל אמר וכי' ז כל

' ז כל בגדים מחליף היה שם שאמרו) ח"ה( בירושלמי נראה וכן, בעלמא הכבוד מפני אלא שאינן כיון
 כולן את לקרוע חייב בגדים כמה עליו יש' אפי מתאחין אין האומר לדברי שם אמרו וכן, לקרוע חייב
 370 כנגד עד כולן וקורעין, הלכה וכן, דשמעתין ושמואל יוחנן' דר מעובדא משמע והכי, בלבד העליון בגד ולא

 בגדים של חבילות היינו מאני דכנדי משום מאני כנדי תליסר רב על דקרע מדשמואל דאקשינן והא, לבו
 ויום יום כל זה אחר בזה שקרעם אלא, אחת בבת שיקרעם כדי ביחד כולם אותן לובש היה לא ובודאי

  .לשמואל קושיין והיינו בתחלה שקרע בקריעה קריעה ידי יצא שכבר פי על ואף
 משום בהו ולית יצחק רבינו פירש. דאמי חימום כשעת שמעתיהו דמדכרי דכיון רבנן דשאני ופרקינן

 375 לא ומיהו, ואמו אביו בכבוד ל"ז] הוא) [וח( שאמר וכעין, תשחית בל משום בו שיהא תפלות של] קרע[

 ח"ת על קורעין ח"דת מינה ושמעינן, האדם תורת בספר ל"ז רבינו כתב וכן, למקרעינהו מיחייבי הוו
 בשמועה לא אבל קרובה בשמועה ודוקא, היא חימום דשעת שמועה ביום בישיבה עמהם הרגילים

  ).ומצינו ה"ד' א ה"כ' לק' עי( כקרוביו הכל שמת חכם') א ה"כ( תניא דהכי, רחוקה
  .לגביה הוא יחידאה ואידך כותיה קאי אושעיא' ר דהא, מתאחין אין ד"כמ והלכתא

 380  . ביתו בתוך באונקלי הוא מטייל אבל רבא אמר

 כעין ל"ז ח"ר פירש זה אונקלי ומאי, הוא שבצינעא דדבר ביתו בתוך באונקלי לטייל בשבת צריך' פי
 הראש דפריעת ג"דאע, באונקלי הלבישו') ב ט"ק( מנחות משנת בסוף וחבירו הראש בו שמכסה מצנפת

 ולא, ראשו גלוי מפני] ו[ראש על המצנפת לתת צריך בצינעא הבית בתוך כשהוא] רשות[ העטיפה מן
 עליה דפליג ואפשר, חדריו בחדרי וכשהוא עראי שהוא בזו שמואל אמר שלא דשמואל עליה פליג

 385 פירשו בתוספות וכן ל"ז שלמה ורבינו, יוסף דרב דסודרא מעובדא דמייתינן הא לו ענין וסמכו דשמואל

 דדבר ביתו בתוך בצינעא כשהוא בשבת בו מהלך כי אמרו קרוע שהוא פי על ואף הוא מלבוש אונקלי כי
 בכל ה"וה, שלו חלוק דהיינו') ב ד"כ מגילה( שלו אונקלי יד בית על נתנה מלשון והוא, הוא שבצינעא

 ארישיה סודרא לפרוס כגון ביתו בתוך בצינעא כשהוא עראי דרך בהן לנהוג שיש אבלות דיני שאר
  .יוסף דרב וכעובדא

 390 אבלות לנהוג שלא חייב שהוא כשם אבלות בהן לנהוג חייב' פי. נוהג שבצינעא דברים יוחנן ר"א הכי

 שלא חובה ז"ופח לנהוג חובה ר"נת יוחנן' לר שכן וכיון, דנוהג לישנא משמע והכי שבפרהסיא בדברים
 ברגליו מנעלים לו שאין אלא שאנו לא לעיל יוחנן ר"דא כיון דהא ל"וק ,רשות של דבר כאן ואין לנהוג

  , לה דקאמר הוא דשמואל לדבריו לומר ויש, רשות דמנעלים מכלל' וכו
 שבפרהסיא מדברים ולא לגמרי שבצינעא מדברים לא שאינו לפי רשות הסנדל נעילת יוחנן' לר נ"א

 395  , דינים' ג להו והוו, צינעא ליה חשיב לפניהם וכשאינו פרהסיא הוי העם לפני וכשהוא לגמרי

  , להיתירא חובה ז"פח' פי
  , לאיסורא חובה ר"ות
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  , רשות ז"פח אף ברגליו מנעלים לו וכשיש, רשות הסנדל נעילת
  , המטה מכפיית חוץ קצת בהם לנהוג חובה כולם בצינעא ביתו בתוך וכשהוא

 400 רב לא דהא לו מנין ידענו ולא ,בו לנהוג שלא חובה שהוא הסנדל נעילת פסק) א"ה י"פ( ל"ז ם"והרמב

 דהשתא דכיון עליה אתא טעמא ובתורת הזמן לפי פסק ל"ז רבינו כי לי ונראה, יוחנן' ר ולא שמואל ולא
, הכל לדברי שבגלוי דברים ליה הוה מסאני סיים דלא ליה סגיא לא שבישראל עני' ואפי עלמא כולי

 גזירה בזה עשו ולא המקום לפי הכל אבלות ולענין מילתא תליא דבהא מוכחא דסוגיין דבריו ונראין
  .המקום וכפי הזמן כפי נוהג שבצינעא דברים אלא

 405 משום שואלין שנהגו ובמקום המקום כמנהג שהכל) ה"ה( בירושלמי אמרו בשבת שלום שאלת ולענין

 כי שם אמרו וכן, אבלות זו עמה עצב יוסיף ולא שבת מצות זו תעשיר היא' ה ברכת') י משלי( דכתיב
 מנחם אין בידיה ציון פרשה') א איכה( כדכתיב שיבצעו אחרים שם יש אם הלחם על בוצע אבל אין בחול

 המזון בברכת בשבת אומרים אם ל"ז הראשונים ונחלקו, תעשיר היא' ה ברכת דכתיב בוצע ובשבת לה
 למי הוא לגמרי שבפרהסיא דדברים ביחיד' ואפי בשבת אומר שאין דברים ונראין, אמת דיין אמת אל

 410 דהוי אוכלין אחרים שם כשיש לא אבל אומרו דביחיד אומר ל"ז ן"והרמב, המנהג וכן אותו שישמע

  .פרהסיא

   י אבל ם"רמב

  א הלכה
 ותשמיש הראש עטיפת כגון, שבצנעה בדברים אלא בשבת אבילות ואין, אבילות למנין עולה השבת
, המטה את וזוקף מנעליו לובש אלא, אבלות בהן נוהג אינו שבגלוי דברים אבל, בחמין ורחיצה המטה 415 

 ואם, אמו ועל אביו על אפילו, בשבת קרוע בגד ילבש ולא, מחליף בגד לו יש ואם, אדם לכל שלום ונותן
  . לאחריו הקרע את מחזיר להחליף לו אין

  ב הלכה

 על ואף, שתחשך עד עליה ישב לא כ"ואעפ, ולמעלה המנחה מן שבת בערב המטות את זוקפים מאימתי
 420  . שבת במוצאי אותן וכופה חוזר אחד יום אלא לו נשתייר שלא פי

   ב עמוד יד דף קטן מועד מסכת הקטן המאור

 פירשה בינייהו איכא המטה תשמיש יוחנן' ר ואמר אחר בבית אוכל לפניו מוטל שמתו מי ר"דת הא

 מחייב ג"דרשב אלא משמע הכין לאו דברייתא ומדוקיא המטה בתשמיש אסר ק"דת ל"ז ף"הרי
 דאמר מאן ליכא איסורא אבל ליה פטר ק"ות בתורה האמורות מצות בכל שחייב מתוך המטה בתשמיש

' דגרסי ומההיא אבילות אין או בשבת אבילות יש אם כלל ברייתא מיהא שמעינן לא דהא בהדיא 425 

 בשבת לפניו מוטל שמתו דמי מינה שמעת' וכו מזוג ויינו טבוח וטבחו אפויה פתו שהיתה הרי בכתובות
 ואת החתן ואת לחדר המת את מכניסין דקתני המטה בתשמיש אסור אינו אבילות בו שאין יום ובכל

 הוא הימים אותן כל כדקתני המשתה ימי שבעת בכל המטה בתשמיש שנאסר פי על ואף לחופה הכלה
 בשבת אבילות אין שאמרו פי על אף י"ר דאמר יוחנן' לר מסייעא הנשים בין ישנה והיא האנשים בין ישן

' וכו לחדר המת את מכניסין כדקתני המת קבורת קודם אסרוהו לא כ"אעפ נוהג שבצנעא דברים אבל 430 

 הרגל בתחלת קברו דתניא והא. בשבת לפניו מוטל שמתו מי המטה בתשמיש לאסור ראיה לנו אין מ"מ
  .ל"ז ף"הרי כתבה שלא פי על אף היא הלכה' וכו אחרים י"ע נעשית ומלאכתו הרגל אחר שבעה מונה

   ב עמוד יד דף קטן מועד מסכת' ה מלחמת

 בשבת אבילות יש אם' וכו משמע הכין לאו דברייתא ומדוקיא' וכו לפניו מוטל שמתו מי ר"דת הא ועוד
 435  :אבילות אין או

 ק"דת מלתא להו דפשיטא מ"ש ק"לת בשבת אבילות ביש' בגמ מינה מייתו מדקא אדרבה הכותב אמר

 שוין ושבת חול לפניו מוטל שמתו במי המטה תשמיש דלענין היכי כי ראיה להו מייתו וקא אסר מיסר
 לאחר בשבת נוהג אבילות אין ג"ולרשב שוין ושבת חול הגולל סתימת לאחר אבילות דרכי כל לענין נ"ה

 שבחול פי על אף לפניו מוטל שמתו במי בשבת נוהג המטה תשמיש איסור שאין כשם הגולל סתימת
 440 דחינן אלא בשבת ליה מהדר קא ברשות אלא אסר מיסר לאו ק"דת לומר סברא הך' בגמ דחו ולא אסור

 כדי ועוד בכך ראשו להקל דאסור הוא ואונן לפניו מוטל דמתו משום אלא התם ק"ת אסר לא כאן עד
 אבילות דרכי כל לפניו מוטל מתו דאין היכא אבל והספדו קבורתו צרכי על ויחשיך מתו את שישמור

 שבחול פי על ואף אבילות עליה חלה לא דאכתי התם ג"רשב אמר לא כ"ע נמי אי בשבת ממנו מסולקים
 שאין בזמן בשבת אבל ויין בשר עליו שאסרו כדרך הוא בקבורה שיתעסק כדי המטה תשמיש עליו אסרו
 445 בתשמיש הוא שאיסורו ודאי נלמוד הזה המשמעות לפי הזו הסוגיא ומן מותר הכל לקברו עליו מוטל

 דודאי נוהג שבצנעא דברים קבורה דלאחר השמועה בסוף שהעלינו למה ש"וכ חכמים לדברי בשבת' אפי
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 שרי משרא אי עצמך על ותמה תשמיש לענין לפניו מוטל במתו טפי מיקל לא ודאי ק"ת דהא הוא אסור
 המת את מכניסין בכתובות' דאמרי וההיא הוא איסורא במקום שלא דמצוה מחייב נמי חיובי ודאי

 ושלא מתכוונין הן החופה להתחיל עצמו שכל לפי קבורה קודם המטה בתשמיש אסרוהו שלא לחדר
 450 משום התם עלה' ודאמרי בהדיא בשמעתא כדאיתא בעילה לילי של סעודה צרכי ולהפסיד המצוה לעכב

 עליו שהקלו הוא עליה חל לא דאכתי משום דהכא אבילות קאמר הכי אבילות עליה חל לא דאכתי
 התירו וכאן במצותו עוסק שיהא כדי לפניו מוטל שמתו במי מטתו לשמש אסרו אחר שבמקום פ"שאע
 האבילות בזמן הכי בתר לזלזולי אתי לא קילותא הך ומשום הקילו לא אבילות עליו שחלה מי אבל

 אלא ופריק כלל למיטעי אתי ולא דיניהם בכל לפניו מוטל שמתו ממי חמורין האבילות ימי דלעולם
 455 ודאי המאור בעל לדברי ואף קבורה בלאחר קילותא דהיינו המשתה ימי שבעת נוהג דקתני משום

 לחופתו קודמת תעניתו והלא עכשיו חופה דהיינו שלו רגל קובע זה והיאך אסור בחול שהרי הוא קילותא
 דעתם על מעלים היו לא המטה בתשמיש אסור לפניו מוטל שמתו שמי' בגמ שם שידעו אלמלא ובודאי

' וכו לחופה וכלה החתן ואת לחדר המת את מכניסין דקתני אילימא קילותא מאי מתחלה להקשות
 פורש ומיד אחר במקום ולא הותר זו מצוה משום דאלמא ופורש מצוה בעילת ובועל נמי דקתני והיינו
 460 התרת אלו את לו והתרת הואיל אומר ג"רשב הכי איתא שמתו מי בפרק ובירושלמי ושונה בועל ואינו

 אבילות אין שאמרו פי על אף דכתובות בההיא המאור בעל ששנה והגירסא תורה של מצותיה כל לו
 ח"ובפר ג"ובה כולן ספרד בספרי ישנה שגירסא וקלקל לתקן כסבור נוהג שבצנעא דברים אבל בשבת

 ר"וה בהלכותיו הנגיד כתבה וכן במועד אבילות אין שאמרו פי על אף ל"ז הגדול רבינו של כגירסתו ל"ז
 הוא מעצמו ועוד לשנות אין שלהם מדוקדקות ובנוסחאות בספריהם מוסכם ודבר ל"ז גיאות בן יצחק

 465 לשבת דמו ולא עולין אינן ושניהם בהו כתיב שמחה דתרוייהו דמו כמועד המשתה ימי דשבעת מוכרע

 בשבת אבילות יש ד"למ מעיקרא הכא' דקאמרי למאי ובודאי בה דכתיב הוא עונג מפסקת ואינה דעולה
 ולפיכך בפרהסיא בין בצנעא בין אבילות בו יש שזה שבת מדין הרגלים דין הוא חלוק עולה דקתני היינו
 בשבת אבילות אין דאמר למאן מיהו עולין ואינן מפסיקין ולפיכך אבילות בו אין וזה מפסקת ואינה עולה
 אמרת ואי שבת בלא שבעה דאין משום הוא בעלמא דטעמא מפסקת ואינה עולה אמאי ליה מקשי כלל

 470 דברים כ"ואעפ בשבת אבילות דאין נמי והמסקנא לאבל חגיכם והפכתי משכחת לא ומפסקת עולה אינה

 בירושלמי ומפורש נוהג שבצנעא דברים אבל בהם אבילות שאין פי על אף נמי ברגלים אף נוהג שבצנעא
 מותר שהוא יוחנן' ר בשם סימון ר"א עולין ואינן מפסיקין הרגלים מפסקת ואינה עולה) אינה( השבת

 מן היכן] ליה[ אמר סימון' בר יהודה' ר עם ירמיה' ר קם בשבת לא אבל ברגל כלומר המטה בתשמיש
 אין) אחא בר( יעקב' ר] ליה[ אמר אבוך אלא מלתא הדא] נש בר) [נשמעה כד( שמע לא יוחנן' דר תלמידוי

 475 בתשמיש אסור שהוא אמרה לוי בן יהושע' דר מלתיה הכן דהכן מליא אילין מן] אלא[ אמרת את לא

 מהו בצנעא בו נוהגין שהרבים אלא ברגל אבל אין אמרו והלא לוי בן יהושע' ר בשם סימון' ר דמר המטה
 אף עולה אינו המטה בתשמיש אסור הוא הרי הרגל הרי ואתיבון המטה בתשמיש אסור שהוא בצנעא
 לשבעה א"וא רגל בלא לשבעה אפשר בא ר"א תעלה לא המטה בתשמיש אסורה שהיא פי על אף השבת

 בו נוהגין שהרבים אלא ברגל אבל אין אמרו והלא לוי בן יהושע' ר שאמר וזו ירושלמי' גי כ"ע שבת בלא
 480 מביא והוא' וכו בצנעא ונוהג אבל שאינו כאילו במועד אבל כך רבתי באבל שנויה היא בצנעא ברייתא

 דברים ונוהג כרגל דחתונה בכתובות ל"ז שלמה רבינו' פי וכן המטה תשמיש שהיא זו צנעא לפרש אותה
 מיבעיא קא לא שבעה לענין' בגמ אמרו שהרי אבילות משום בקצתן שנוהג' ל לענין אומר אני וכן שבצנעא

 נוהגת דקא' ל לענין לי מיבעיא קא כי כדינן שבשבעה מצוה נוהג אינו כלומר ברגל' ז מצות נהגא דלא לי
 מדין והלא בהן נוהג הוא היאך עליו חל אבילות שאין ת"וא כבחול וכבוס תספורת לענין ברגל' ל מצות
 485 בא ואם מרעות בשמחת ושמח בגנוסטרא צפרניו ונוטל וחדשים לבנים מגוהצין כלים הוא לובש הרגל

 כאן מנאו' ל מצות ומה כדרכו ומכבס מספר חכמים שמנו הדרכים ושאר השביה ומבית הים ממדינת
 עצמך על ותמה אבל כדין בו מתעסקין והרבים במים כסותו מכבס שאינו קצת נוהג] שבעה[ במקצת ואף
 כמנהגו' ל דיני בכל נוהג שהוא מ"ש אלא אבל כדין בו מתעסקין והרבים שלו מרעות בשמחת שמח הוא

 אין בכולן נמי נהג אם הלכך במקצתן בהן נוהג עצמו הרגל ומדין ת"ל מצות שהן לפי והטעם בחול
 490 בהן נוהג שאינו כיון כ"ואעפ' ז תוך שבצנעא לדברים וסעד סמך זה וכל כלל עליו מתפרסמת אבילות

 לו נעשית היום ולמוצאי ברגל בין בשבת בין קרובה שמועה בשומע' כדאמרי לו עולין אינן בחול כדינו
 בדברים בו נוהג שהשבת פי על ואף אחד יום אלא נוהג ואינו שמע לא כאילו לו עולה היום שאותו רחוקה

 :שבצנעא


