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1 Staying Home  
Mourners do not work during the shiva period and for the most part stay 

at home. During the shiva period, mourners also do not participate in parties, concerts, shows, 
movies, or similar events that are celebratory in nature. Mourners are to focus on their loss in order 
to be able to gradually heal, and by leaving the shiva house, mourners are surrounded by 
distractions and more likely to lose focus. 

The first week, the mourner does not leave his home. The 

second: He may leave, but he does not sit in his usual place. 

The third: He may sit in his usual place, but he does not speak. 

The fourth: He is like everyone else. R. Yehuda said: There is 

no need to mention not leaving the house the first week since 

everyone comes to his home to comfort him. Rather: The 

second week, the mourner does not leave his home. The 

third: He may leave, but he does not sit in his usual place. The 

fourth: He may sit in his usual place, but he does not speak. 

The fifth: He is like everyone else. 

מועד קטן כג. 2  

אינו יוצא מפתח  - תנו רבנן: אבל, שבת ראשונה 
 - יוצא ואינו יושב במקומו, שלישית  - ביתו, שניה 

הרי הוא ככל  - במקומו ואינו מדבר, רביעית יושב 
אדם. רבי יהודה אומר: לא הוצרכו לומר שבת 

שהרי הכל נכנסין  - ראשונה לא יצא מפתח ביתו 
אינו יוצא מפתח  - לביתו לנחמו. אלא: שניה 

יוצא ואינו יושב במקומו,  - ביתו, שלישית 
 - יושב במקומו ואינו מדבר, חמישית  - רביעית 

 .דםהרי הוא ככל א

 

For the first three days, the mourner may not go anywhere 

– even to another house of mourning. Thereafter, he may 

go, but he should not sit with the comforters but rather 

with those being comforted.  

 מועד קטן כא: 3
אינו הולך  - תנו רבנן: אבל, שלשה ימים הראשונים 

הולך, ואינו יושב במקום  - לבית האבל, מכאן ואילך 
  .המנחמין אלא במקום המתנחמין

 

  הלכה ה  רמב"ם הל' אבל פרק ז 4
אבל בשלשה ימים הראשונים אינו הולך אפילו לבית אבל אחר, 

מכאן ואילך הולך ואינו יושב במקום המנחמין אלא במקום 
ביתו כל שבת  ולא יצא למקום אחר מפתחהמתנחמין, 
, שניה יוצא ואינו יושב במקומו, שלישית יושב הראשונה

 .במקומו ואינו מדבר ו כדרכו, רביעית הרי הוא ככל אדם

  

For the first three days, the mourner may not go 

anywhere – even to another house of mourning. 

Thereafter, he may go, but he should not sit with 

the comforters but rather with those being 

comforted. But he may not go anywhere else the 

first seven days.  

May a mourner leave his home after dark when there is no 

longer foot-traffic on the street? It appears to me that one who 

is lenient in a case of pressing need does not lose much. It is 

clear from the fact that after three days the mourner may visit a 

[different] house of mourning that the reason he does not leave 

his home [during shivah] is so that he does not forget his grief 

when he is in the company of other people. When he his 

isolated at home and there is no one thee but his family, it is 

apparent that he is grieving. Thus, if he leaves at night and 

does not interact with people – but rather goes straight to 

another location – and travels alone or just with one or two 

other people – there is no reason to be stringent.  

תרומת הדשן ס' רצ 5  
שאלה: אבל שרי לצאת מפתח ביתו בלילה לאחר 

תשובה: יראה  ?שכלתה הרגל מן השוק או לאו
דהמיקל בכה"ג מפני הצורך לא הפסיד כולי האי, 

ך לבית דמוכח מהא דאמרינן לאחר ג' ימים הול
כדי  דהטעם הוא דאינו יוצא מפתח ביתוהאבל, 

, שלא ישכח אבילתו כשילך אצל בני אדם
וכשהוא מתבודד בביתו ואין עמו רק בני ביתו 

ניכר ונראה כמתאבל. וא"כ כשיצא בלילה ואינו 
מתערב עם חבורות בני אדם אלא שהולך לישן 

בבית אחר, והולך יחידי או אחד או שנים הולכים 
  כאן קפידא. עמו אין
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ב"ח ס' שצ"ג 6  

אבל כל שלשה ימים וכו'. בפרק אלו מגלחין (דף כ"א ב). 
ונראה דטעם שלשה ימים כמו שכתב הרב רבינו ירוחם בשם 
הראב"ד דאפילו העני אסור במלאכה שלשה ימים הראשונים 

שלשה לבכי ואם יעסוק משום דאמרו חכמינו זכרונם לברכה 
ומביאו ב"י ריש סימן ש"פ (עמ'  במלאכה יתעצל בבכי

תלטד"ה ומ"ש אבל) אף כאן אינו יוצא אף לבית האבל ולא 
לבית הקברות כדי שלא יתעצל בבכי ומהאי טעמא סדרן 

התלמוד דין מלאכה ודין יציאה לבית האבלולבית הקברות 
   :סמוכין יחד

  

It appears to me that the reason why the mourner 

remains at home for three days is because even an 

indigent [mourner] may not work the first three 

days for our sages said the first three days are for 

crying. Were he to engage in work, he would 

neglect his crying… Here, too, he does not leave 

the house even to go to a house of mourning or a 

cemetery so that he does not neglect his crying. 

And it’s for this reason that the Talmud juxtaposed 

the laws of work to the laws of leaving the house.  

 פרקי דרבי אליעזר 7
ראה שלמה שמדת גמילות חסדים גדולה לפני 

בנה שני שערים, המקום, וכשבנה בית המקדש 
אחד לחתנים ואחד לאבלים ולמנדים. והיו 

ישראל הולכין בשבתות ויושבין בין שני שערים 
הללו, והנכנס בשער חתנים היו יודעין שהוא 

חתן, והיו אומרים לו, השוכן בבית הזה ישמחך 
בבנים ובבנות. והנכנס בשער אבלים והיה שפמו 

ים לו, מכסה אז היו יודעין שהוא אבל, והיו אומר
השוכן בבית הזה ינחמך. והנכנס בשער האבלים 

ולא היה שפמו מכסה, אז היו יודעין שהוא מנדה, 
  והיו אומרים לו השוכן בבית הזה ינחמך,

[והנכנס בשער האבלים ואין שפמו מכוסה היו 
 ]יודעין שהוא מנודה ואומרים לו השוכן בבית זה

יתן בלבבך שתשמע לחבריך ויקרבוך, כדי 
כל ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים. שיצאו 

משחרב בית המקדש התקינו שיהיו חתנים 
ואבלים הולכין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, 
ואנשי המקום רואין את החתן ושמחים עמו, 

ורואין את האבל ויושבים עמו על הארץ, כדי 
שישבו ויצאו ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים. 

' גומל שכר טוב ועליהם הוא אומר ברוך אתה ה
  לגומלי חסדים.

Solomon saw how important the notion of kindness was in 

the eyes of the Lord. When he built the Temple, he included 

two gates – one for bridegrooms and one for mourners and 

excommunicates. People would go [to the Temple] on 

Shabbat and sit between the two gates. If someone entered the 

grooms’ gate, people would know he was a groom and they 

would say, “May the one who dwells in this Temple gladden 

you with sons and daughters.” When someone would enter 

the mourners’ gate with his collar upturned, they would know 

he was a mourner and they would say to him, “May the one 

who dwells in this Temple comfort you.” When one entered 

the mourners’ gate without an upturned collar, they would 

know he was an excommunicate and they would say, “May 

the one who dwells in this Temple open your heart to [the 

words of] your friends and bring you near [again].” [Solomon 

did so] so that all of Israel could fulfil its duty to be kind. 

When the Temple was destroyed, it was decreed that grooms 

and mourners should go to synagogues and study halls so that 

the local residents would see the groom and rejoice with him 

and the mourner and sit with him on the ground… and this 

way Jews would fulfil their obligation to be kind. About them 

it is said, “Blessed are You, Hashem, who doles out reward to 

those who perform kindness.”   

 

 שבת יב: 8
אמר רבי חנינא: בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים 

 בשבת.

  

It was with reservation that the rabbi permitted 

one to console mourners and visit the sick on 

Shabbat. 

  

 ריטב"א מ"ק כג. 9
ועתה נהגו בכל הארצות הללו לצאת לבית 
הכנסת כל ז' ואפי' בחול, ואמרו על רבינו 

יצחק בן גיאת ז"ל שכתב כן, ואין לו עיקר 
בגמרא, ויש להקל במנהג מפני שבזמן הזה 

ישראל מעטין ואין יכולים להתפלל עם 
האבל בביתו ואם יעשו כבוד לעשירים בזה 

וכדי  לא יעשו כן לעניים ונמצאו מתביישין
שלא ימנעו מתפלה בציבור הקלו להתירם 

  לבא לבית הכנסת.

Nowadays it is our practice in all these lands for the mourner to go 

to synagogue during shivah, even during the week. They say about 

Rabbeinu Yitzchak that he wrote as much, even though there is no 

Talmudic source. One can be lenient about this practice because 

nowadays the Jewish people are small and we are not able to 

daven with the mourner in his home. And were we to honor the 

prominent members of the community by forming a minyan in 

their home without doing so for poor householders, they would be 

embarrassed. But so as not to prevent him from davening with a 

minyan, we are lenient and permit his attending synagogue.   
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 ב"ח 10

ולענין יציאת האבל לב"ה כתב הרי"ץ גיאת 
יב בכל שיוצא אפילו בחול. טעמו משום דאבל חי

המצות ומצוה היא להתפלל בבית הכנסת דכל מי 
שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו מתפלל שם 

  נקרא שכן רע (ברכות ח.).

Concerning whether the mourner may attend services in 

synagogue: Rabbi Yitzchak Geut wrote that he does so – even 

during the week. The reason is that the mourner is obligated in 

all Mitzvot and it is a Mitzvah to pray in the synagogue. For 

whoever has a synagogue in their city and does not pray there 

is called an irresponsible citizen (lit. bad neighbor).   

 

 רבמ"ן תורת האדם 11

 ראשונה בשבת אפילו ביתו מפתח יוצא ולענין
 בבית דמצלו דרגילי היכא, המדינה כמנהג הכל

 ציבורא מקמי מצפרא ואתי מקדים הכנסת
 בביתיה למיתב דרגילים והיכא, הכנסת לבית
 לבית נפקי עלמא כולי ובכפרים ובבבל. יתיב

 יושבים רובן גדולות ובמדינות ובכרכים, הכנסת
, אליהן באין חסד וגומלי ורעיהם בבתיהם

 אבלים במקום ויתבי כנשתא לבי עיילי יעוטאומ
 באבל חכמים שגזרו כיון אמר אחר וגאון. ומצלי
 לא עיקר כל יצא לא ביתו מפתח יצא לא

 היא ששמחה מפני תורה לתלמוד ולא לתפלה

 את לזכות כדי לו צריכין רבים כן אם אלא, לו
  .הרבים

Concerning leaving the house during the first week: 

Everything depends on local practice. Where the practice 

is for the mourner to go to synagogue, he goes early and 

comes in the morning before the congregation; where the 

practice is to sit at home, he sits at home. In Babylon: In 

the villages everyone went to synagogue. In the big cities, 

most people sat at home and their friends and do-gooders 

came to them. A minority [in big cities] went to synagogue 

and sat in the mourners’ section and prayed. A different 

sage said since the rabbis decreed that the mourner 

should not leave his home, he should not got out at all – 

neither to pray nor to study – for that would bring him joy 

– unless the masses needed him.   

 

 שו"ת ריב"ש ס' קנ"ח 12

' אפי שבעה כל האבלים נוהגים' ובסרקסט
 לבית ללכת החול ובימות ראשונה בשבת
 התפלה ואחר. שחריתוערבית הכנסת

 המלוים הקהל רוב עם לבתיהם כשחוזרין
 לויתה מעוררת המקוננת החצר בכניסת אותם

סופדות  והנשים שבידה בתוף ומתופפת
 המת לכבוד זה שעושין וכיון, כף אל כף ומכות
 .מנהגם לבטל אין

  

In Saragossa the practice is for the mourner to go to 

synagogue every day of shiva both morning and evening. 

Following the service, he returns home and most of the 

congregation accompanies him at the entrance to the 

[synagogue] courtyard. The ululator begins the 

accompaniment and bangs the drum in her hand and the 

women clap their legs and hands. Since this is all done to 

honor the deceased, one should not abrogate their 

practice.   

 טור ס' שצ"ג 13
 הולך שהאבל באשכנז ונוהגין ל"ז ש"הרא א"א' וכ

 תחילה האבל יוצא התפלה ואחר בשבת ה"לב

 ויושבין אחריו הולכין הקהל וכל ה"ב לפני ויושב

 הולכין הקהל וכל לביתו והולך האבל ועומד אצלו

 דבר על וסומכין אחת שעה שם ויושבין)ג אחריו

 שמדת המלך שלמה ראה אליעזר רבי בפרקי הגדה

 .... ה"הקב לפני גדולה חסדים גמילות

 

The Rosh wrote: The practice in Ashkenaz is that the 

mourner goes to shul on Shabbat. After services, the 

mourner exits first and sits in front of the shul. The 

congregation follows him and sits with him. Then the 

mourner gets up and goes home and the entire congregation 

follows him and sits with him for a moment. And this is 

based on the Midrash: Solomon saw how important the 

notion of kindness was in the eyes of the Lord….  

  א סעיף ג"שצ' ס ערוך שלחן 14

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

 ב, וקובריה מטה כדי שם אין ואם] א; המתנחמים במקום אלא המנחמים במקום ואינוי ושב, הקברות לבית המטה אחר
  אחרת בשכונה ואפילו ראשון ביום אפילו יוצא

  ב סעיף

 יושב ואינו יוצא, שניה. המילה ברכות או חופה ברכות לשמוע ואפילו, ביתו מפתח יוצא אינו הראשון שבוע, אבל

 כל ואמו אביו ועל; שלשים כל במקומם יושבין שאין נוהגין ועכשיו. הגה. מדבר ואינו במקומו יושב, שלישית; מדבר ואינו במקומו

 . אדם כל כשאר הוא הרי, רביעית; מנהגו מקוםלפי כל כי, המנהג מן לשנות אין מקום מכל, עיקר זה למנהג ואין, חדש ב"י
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  ג סעיף

 קריאת יום שבכל נוהגים ואנו). י"ב) (המדרש לבית וכן. (יוצא בשבת אבל, הכנסת לבית בחול יוצא אינו האבל

   .בשבת אלא שאיןיוצא נוהגין אלו ובמדינות: הגה .ה"לב יוצא התורה

  ד סעיף

 בשבת) ו( שגם אומרים ויש] יא ז: הגה. עושים הם יפה) ה, (בשבת הכנסת בבית מקומם לשנות שלא אבלים כשהם הנוהגים

 .המנהג לשנות ואין, פשוט המנהג וכן),פירות המוכר פרק סוף יוסף נמוקי( מקומו ישנה) ז(

 

 בית יוסף או"ח ס' קל"ה 15

 מצאתי) תשי' סי( השנה דראש קמא פרק סוף המרדכי כתב
 מביאים אין האסורים בבית החבושים אדם דבני בתשובה
 כדאמרינן הכיפורים ויום השנה בראש אפילו ת"ס אצלם

 אמר את אתר בכל) א"ה ז"פ יומא( באלו פרק בירושלמי
 אלא אצלו תורה מוליכים תימא והכא התורה אחר הולכים

 בהם נתעלה התורה גדולים שהם אדם בני ידי על

  

Mordekhai writes: I discovered in a responsum 

we do not bring a Sefer Torah to those 

confined to jails and prisons even on the High 

Holidays. As it says in the Jerusalem Talmud: 

We always say that the person follows the 

Torah. And now we should say that we should 

bring the Torah to him?   

 ש"ע ורמ"א שם 16
 אצלם מביאים אין, האסורין בבית החבושין) מו( אדם בני

 הקריאה בשעת דוקא והיינו: הגה. כ"ויוה ה"בר' אפי ת"ס

 יומים או יום] כב כב) מט( ת"ס לו מכינים אם אבל> יב, <לבד

 ואם) נ); * (דברכות ג"פ אשרי הגהות זרוע אור( מותר, קודם

 ).שם( שרי ענין בכל) נא, (חשוב אדם כג הוא

  

Those who are confined to prisons: We do not bring 

them a Sefer Torah – even on Rosh Hashana and Yom 

Kippur. Rema: This is so only if one brings them the 

Torah for Torah reading only. But if they arrange a 

Sefer Torah for the prisoner a day or two earlier, it is 

permitted.   

 פתחי תשובה 17

' סי משה מצבת בקונטרס אדם חכמת' בס נ"לבהכ) ב(
 בבית תפלללה שמצוה ו"שע בסימן ש"עפמ דזה כתב' ח

 לכנוף אפשר דאי במקום אבל עשרה שם יש כ"וא האבל
 אך לילך מותר וברכו וקדושה מקדיש ז"ע ויתבטל עשרה
' כו ביחידי דמתפלל משמע' וי ח"סק ו"תרצ' סי א"במג
 ד"עכ מותר ע"לכ חצר באותו ביתו נגד מנין יש אם ולכן
 :ש"ע

  

Hakhmat Adam maintains that it is a Mitzvah to 

assemble a minyan in the house of mourning 

where possible. But when it is not possible to 

assemble a minyan – and the mourner will not be 

able to say Kaddish, Kedusha and Barchu – he may 

go to shul. Magen Avraham holds it is better for 

him to daven at home.   

If he is mourning for his parent and it’s not 

possible to assemble a minyan, it is questionable 

whether he is permitted to go to shul to say 

Kaddish.  

 ג סעיף רע"א שצ"ג 18

 לאסוף א"וא ואם אב על אבל הוא ואם. בחול יוצא אינו
' סי( ר"א. קדיש ולומר נ"לבהכ לילך מותר אם ע"צ מנין
 ):ד"סק ב"קל

 

 שו"ת אגרות משה י"ד ס' קנ"ח 19

אבל בתוך ז' אם מותר לצאת לביהמ"ד ביא"צ של אביו פעם 
נשאלתי מאבל על בנו שיא"צ של אביו חל ביום ב' אם יכול 

קשה  לצאת מביתו לילך לביהמ"ד, והתרתי לו כיון שהיה
להשיג מנין לכל השבוע, ועל יום זה לבד לא יוכלו ליקח 

ס"ת לפעם אחת. ואף שרע"א (יו"ד סי' שצ"ג סעי' ג') 
מסתפק באבל על אביו וא"א לאסוף מנין אם מותר לילך 

לביהכ"נ ולומר קדיש, מ"מ ביא"צ עדיף, ובפרט שהוא יום 
קה"ת =קריאת התורה= שלהמחבר (שם) מותר בלא"ה 

  נ, וגם החכ"א מתיר, ולכן התרתי.לצאת לבהכ"

I was once asked (in Luban) if a mourner had 

yahrzeit on the second day of shivah if he may 

go to shul and I permitted it since it was difficult 

for him to arrange for a minyan for the entire 

week. And they were not able to take a Sefer 

Torah for just one usage. Even though R. Akiva 

Eger had doubts, there is a stronger case to be 

made for a yahrzeit – especially on a day of Kriat 

Ha-Torah since the Shulhan Arukh himself 

permits it….   
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  גשר החיים כא:יג 20

לעבור ברחוב ואם הוא רחוק וצריך 
בין אנשים הרבה אינו הולך לביהכ"נ 

  כל ז'.

If the synagogue is far away [and he is not able to assemble a 

minyan in his home], since he will be required to pass through the 

street among many other people, he does not go to synagogue 

during shivah.  

 

  ו סעיף ש"ע או"ח ס' תרנ"ט  21

 וגם הכנסת לבית בלילה הולך, בעיר אבל יש אם) כד(
 .הקינות שיגמרו עד ביום

  

On Tisha B’Av, if there is a mourner in town, he 

goes to synagogue at night and during the day 

until the conclusion of Kinnot.   

 משנה ברורה 22

 ואף ימים' ג תוך אפילו היינו - ' וכו בעיר אבל יש אם) כד(
 אבל לבית אפילו ימים' ג תוך לצאת אסור אבל דשאר

 באבל מחמירין ויש טפי קיל אבלים דכולם כיון אחר הכא
 ימים' ג תוך

  

Even during the first three days – though generally 

a mourner may not venture out during the first 

three days – even to visit another house of 

mourning. Here, since everyone is a mourner, we 

are more lenient.   

  ש"ע ורמ"א 23

ביתו, ואפילו לשמוע ברכות אבל, שבוע הראשון אינו יוצא מפתח 
חופה או ברכות המילה. שניה, יוצא ואינו יושב במקומו ואינו מדבר; 

הגה. ועכשיו נוהגין שאין יושבין שלישית, יושב במקומו ואינו מדבר. 

במקומם כל שלשים; ועל אביו ואמו כל י"ב חדש, ואין למנהג זה עיקר, מכל מקום 

רביעית, הרי הוא כשאר כל מנהגו; אין לשנות מן המנהג, כי כל מקוםלפי 
אדם. אפילו לא שלמו שלשה שבועות, כגון שמת באמצע שבוע, מיד 

  כשכלה אותו שבוע ושנים שאחריו, חשוב שבועהבא רביעית.

The second week: he may leave his home, 

but he does not sit in his [usual place].  

Rema: Nowadays our custom is that he 

does not sit in his usual place all 30 days. 

For a parent – for 12 months. And even 

though this practice has no basis, one 

should not change the practice – for 

every locale should follow its practice.   

 

 מרדכי תתצו 24

 שניה לעיל כדאמרינן הכל שירגישו כדי מקומו משנה
 יושב אינו שיוצא נמי ובשבת[ במקומו יושב ואינו יוצא

 הקרובים שאר שגם המת כבוד משום ונהגו] במקומו
 מקומותיהם משנין

  

He changes his place so that people will notice…. 

Out of respect to the departed, it is customary for 

other relatives as well to change their respective 

places [along with the mourner himself].   

  נמוקי יוסף ב"ב ק: 25

 בשבת לישב שנהגו מקומות שבאותם פשוט ל"נ מכאן
 בשבת מקומם לשנות רוצים ואינם אבלים והם במקומו
 משנים דוקא ובחול אבלות לנהוג שאסור שאומרים מפני

 כאן התירו שהרי הוא טעות מנהג שזה לכבוד מקומם
 ם"רשב' ופי בשבת הקברות בבית ומושבות מעמדות
 מעמדות אלא אבלות עושים היו שלא מאחר הטעם

 בו אין האבל לכבוד שבישיבה משמע בלבד ומושבות
 חששא

  

It appears plain to me that that in those locales in 

which people have a practice to sit in their 

customary places on Shabbat while they are in 

mourning – and they do not wish to change their 

places on Shabbat because they claim one may not 

mourn [publically] on Shabbat – and they only 

change their place during the week – this is a 

mistaken practice.   

ג"שצ' ס י"ב 26  

 למקום הכנסת בבית מקומם כשמשנים
 בשבת אבלות כנוהגים מיחזי האבלים
 לשנות שלא הנוהגים של כחם ויישר

 :בשבת מקומם

  

When mourners change their place in synagogue on Shabbat 

and sit in the mourners’ section, it gives the appearance that 

they are observing the rites of mourning on Shabbat [which is 

prohibited]. Kudos to those who have the practice not to 

change their place on Shabbat.  

 רדב"ז ב:תרס"ב 27

 בשבת שמותר מקום שינוי ש"כ

 דאיכא חדא לטיבותא תרתי דאיכא

Changing one’s place on Shabbat is certainly permissible on two 

accounts. First, people might say he has moved because someone 

sat in his place – so it’s not obvious [that he has moved because he 
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 ה"ומש במקומו ישב אחר למימר
 כולי הוכחה וליכא מקומו שינה
 מנעליו לובש שהוא כיון ותו האי
  הוא מותר עטיפה לו ואין

is in mourning]. And second, since he’s wearing shoes and not 

displaying any outward signs of mourning, it is permissible [to 

change seats without having to worry that it appears as though he 

is mourning publically on Shabbat].   

  

 אגרות משה י"ד א:רנ"ז 28

ובדבר שינוי המקום בשבת הרמ"א סובר בס"ס שצ"ג שמשנים אבל יש שסוברין דא"צ 
ואבא מארי זצ"ל לשנות כדהביאו ממנהג האר"י וגם הב"י כתב שיותר טוב שאין לשנות 
ועיין בברכי יוסף  כשאירע אצלו לא שינה בשבת אבל מנהג העולם לשנות אף בשבת.

נות דמיחזי כיוהרא אלא לאנשים מפורסמים שסתם אנשים אין להם לנהוג כהאר"י שלא לש
בחסידות. והגר"א בס"ק י"א סובר שצריך לשנות בשבת עיי"ש שעל דיחוי הב"י הא דהנ"י 

כתב שאין דבריו מוכרחין וגם הביא ראיה מפרקי דר"א ולכן יש לשנות. ידידו, משה 
 פיינשטיין

  

When my father was in 

mourning, he did not 

change his place on 

Shabbat. But the 

prevalent custom is to do 

so…. Therefore one 

should do so.   

 פני ברוך ס' כ"ב 29

The reason he needs 

to move, according 

to Hakhmat 

Shlomo: Any out-

of-the –ordinary 

change [in place] is 

considered exile. 

And so it is in the 

case of changing 

one’s place in 

synagogue. The mourner needs to imagine that he in some way contributed to the death of the 

deceased – albeit unintentionally. And this warrants exile. Therefore he changes his place as if he 

were going into exile to atone for his “sin.”… In addition, changing one’s place comes as a result 

of the looming divine attribute of justice as we find in Taanit 24…. 
 

  ד סעיף ש"ע או"ח ס' קל"א 30

  האבל בבית פניהם על ליפול שלא נהגו

Our practice is not to recite Tahanun in a house 

of mourning.   

 

א"קל ח"או לבוש 31  
 אפים נפילת שאין כטעם האבל בבית הטעם כי

 כי האבל, ו"ח הדין כח להגביר שלא בלילה
  כנגדו מתוח הדין מדת כבר

The rationale is the same as it is for not reciting Tahanun 

at night – so as not to intensify [the already present] 

attribute of divine justice, God forbid. For the attribute 

of divine justice already looms over the mourner.   

  

  דברים יד:א 32

 ָקְרָחה ָתִ(ימ& וְ$א ִתְת)ְֹדד& $א ֱא$ֵהיֶכם ַליקֹוָק ַאֶ ם ָ�נִים
 :ָלֵמת ֵעינֵיֶכם ֵ�ין

  

You are the children of the Lord, your God. Do not 

gash yourselves or make a bald spot between your 

eyes for a dead person.  

  רש"י שם 33

 בבשרכם ושרט גדידה תתנו לא -  תתגודדו לא) א(
 של בניו שאתם לפי, עושין שהאמוריים כדרך מת על

  :ומקורחים גדודים ולא נאים להיות ראוין ואתם מקום

Do not gash or scratch your flesh on [account of] 

the dead as the Amorites do. For you are the 

children of the Almighty and it is proper for you 

to remain comely – not gashed and bald.  

 


