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  סימ�  שצב
  
  

  'איסור נישואי� לאבל כל ל
  
  

  .כל שלושי� יו� לנישואי�  �  .ק כג"מו
  
  

מותר אפילו ביו� , אבל ליארס בלא סעודה,  לישאכל שלושי� יו� אסור   :�"רמב
  'ע  א"פ  שו"וכ       )שמא יקדמנו אחר ברחמי�(. המיתה

  
לא סעודת נשואי� אפילו ב לישא או ליארסכל שלושי� יו� אסור   :ש"רא, �"רמב

  א"פ  רמ"וכ.                                        ואירוסי�
  

  
  'ע  א"שו

  

  .אפילו בלא סעודה, יו�' אסור לישא אשה כל ל
  

  דלא אסרו  אלא בית(.  ואפילו לעשות סעודה, אפילו על אביו ואמו, מותר', ולאחר ל
  )השמחה דליכא מצוה                                                                                        

  

  .יו�' כ עברו ל"אא, והוא שלא יעשה סעודה,  ומותר לקדש אשה אפילו ביו� המיתה
  

  .וכ� עיקר.  יו�' א דג� לארוס אסור כל ל"וי  :א"רמ
  

  .ודאי מותר אפילו ביו� המיתה,  מיהו לקשר עצמו בשידוכי� בלא אירוסי�  :ח"ב

  
  

  ?מתי מותר לשאת אשה אחרת � מתה אשתו 
  
  

  .רגלי�' אסור לישא אשה אחרת עד שיעברו עליו ג,  מתה אשתו  �  .ק כג"מו
  

  .מותר �שלישי ,  אסור �רגל ראשו� ושני :  יהודה אומר' ר                     
  
  

  'ע  ב"פ שו"וכ.      ק"כתפסקו     ה"ראבי, ח"ר ,]�"רי[, �"רמב
  

  .יהודה' כרפסקו     ! גיאת"רי ,ש"רא, �"רמב
  
  
  

      'ע  ב"פ  שו"וכ.        כ לא חשיבי כרגלי� לעניי� זה"ה ויו"ר  :ש"רא, �"רמב
  אי� סברא כלל לאחשובינהו , מאחר שהטע� הוא כדי שישכח אהבת ראשונה[                             

  ]ותו ימי� נוראי� ה� ולא לשמחה ניתנו,  רובי� טובאכרגלי� כיו� דק                                       
  

  .כ כ� חשיבי כרגלי� א$ לעניי� זה"ה ויו"ר  :אגודה
  

  
  'ע  ב"שו

  

,  אבל ליכנס לבית המשתה(,  אסור לישא אחרת עד שיעברו עליה שלש רגלי�,  מתה אשתו
  )]וכ� לכל שאר דיני אבלות[דינו כמו בשאר קרובי� 

  . אינ� חשובי� כרגלי� לעניי� זהוראש השנה ויו� כפורי� 

  
  .ע ג� לעניי� זה"ד דשמיני עצרת חשוב רגל בפנ"נלע  :מ"דגו

  
, ומתה,  או שהיה לה� איבה ורצה לגרשה, שא� היה לו אשה חולנית זמ� רב,  לחלק בזה יש מי שרוצה  :ט"באה

דאז , ומתה, לתה כדר% העול�כ א� היתה עמו באהבה תמיד וח"משא,    שאז ודאי נשכח אהבת הראשונה מלבו מיד
לא נראה לחלק כ� מדעתנו מה שאינו נזכר  אבל,    רגלי�' אהבת הראשונה תקועה בלבו ואינה נשכחת עד אחר ג

  .בגדולי פוסקי�




הררי אבלות www.smicha.co.il                                                                                               סימ�  שצב  

  136

  .משו� ביטול פריה ורביה לאלתרמותר לישא ,  וא� אי� לו בני�  �  .ק כג"מו
  

  .מפני פרנסת� לאלתרלישא  מותר,  הניחה לו בני� קטני�                     
  

  .לאלתרמותר לישא ,  א� אי� לו מי שישמשנו  :ירושלמי                     
  
  

  ":לאלתר"
  

  )רגלי�' ולא צרי% להמתי� ג(.     יו�' לאחר ל  :�"רמב

  
  'ע  ב"פ  שו"וכ.      'א% לאחר ז',  א$ תו% ל  :שאר כל המפרשי�

  

  .ל"המקרי� הנ 3בכל ' לו לבא עליה עד לאחר לכ אסור "אעפ  �"אלא שלרמב        
  

  מותר ,  ר"במי שאי� לו בני� וממהר לישא משו� פו   "רי, ש"רא, ד"ראב, ת"ולר        
   'ע  ב"פ  שו"וכ.    'ובשאר המקרי� רק לאחר ל', א$ לבעול מיד אחר ז        

  
  ר "די לקיי� מצות פוכיו� דבכניסה כ',  מותר לכנוס אפילו תו% ז  :ח"הב פ"ע� "רמב( 
  ]  )'א% אסור לבוא עליה עד ל.  [קעביד מצוה רבה  
  
  
  

  'ע  ב"שו
  

  , וא� לא קיי�  מצות פריה ורביה
  , או שיש לו בני� קטני�
  ,  או שאי� לו מי שישמשנו

  .'ולכנוס אחר ז  )'א יקדש לאחר ז"א" לרמ,  �"לשיטתו שפסק כרמב(מותר לקדש מיד 
שאז מותר לבא , כ לא קיי� מצות פריה ורביה"אא,  יו�' לולא יבא עליה עד לאחר 

  .'עליה אחר ז
  
  

    :א"רמ
  
א� , מותר לישא ולבוא עליה אחר שבעה,  אפילו באבלות דאביו ואמו, ה בשאר אבלות"וה

  . לא קיי� פריה ורביה
  
מ א� אי� "מ,  דא$ מי שהוא עשיר ויכולת בידו לשכור לו משרתי� ומשרתות  )ד"תה(א "י

או כלתו אצלו בביתו שתוכל לשמשו בחפיפת הראש או שאר דברי� שמתבייש  בתו
  .וכל כיוצא בזה,  מיקרי אי� לו מי שישמשנו,  מאחרי�

  

�ובעל נפש ,  נשתרבב המנהג שרבי� מקילי� בעניי�  ונושאי� נשי� תו% שלש רגלי� ולכ
  )סמו% על האגודהכ יוכל ל"ה ויו"רגלי� ע� ר' אבל א� עברו ג  :ט"באה(   .יחוש לעצמו

  

ז כתב "וע,  "'א� אי� בתו וכו"א שסומכי� על הקולא של "כוונת הרמ  :חינו& בית יהודה
כיו� דכל הראשוני� פירשו , ל"א דבעל נפש יחמיר לעצמו שלא לסמו% על הקולא הנ"הרמ

  .שאי� בידו לשכור משרתי�' אי� לו מי שישמשנו'סתמא 
  

וכתב עוד ).   ל להקל"אפילו כשאי� צדדי� הנ(יי� שהעול� נהגו להקל בכל ענ כתב י"השבו
כ כדי "ע, ז דאפשר לומר עוד טע� להיתר  כי בכל יו� פרו* מרובה ורבו בעלי עבירות"ע

א ובעל נפש יחוש לעצמו "כ כוונת הרמ"וזה ג,  לשמור אותו מ� החטא טוב שלא לאחר
  .היינו א� יכול לאוקי� נפשו מ� העבירה

  
הוא מטע� כיו� שבמדינות הללו , מה שנתפשט המנהג להקלד נראה ד"לענ  :מ"דגו

וא$ (  .כ  ויש לחוש שמא יקדמנו אחר"מארסי� ביו� החופה וא� לא יכנוס לא יארוס ג
שהרי , רגלי� שהוא קיל' מ באיסור של ג"מ,  ח אב עד התענית"מ או מר"שבשביל זה לא נתיר לישא בחוה

ואפילו כבר נתקשר , כ מטע� שמא יקדמנו אחר"יש להתיר ג , התירו בשביל שאי� לו מי שישמשנו וכיוצא
  )בשידוכי� איכא למיחש לחזרה
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ש באיסור "פשוט שמותר לכבס וללבוש ומכ',  מי שהתירו לו לישא בתו% ל  :ס"חת
אלא אחר ימי הנשואי� ', פ אי� הנשואי� מבטלי� ממנו גזירת ל"ועכ.                 רחיצה

ולא דמי לקובר מתו קוד� רגל ,   נשארי� וימי הנשואי� עולי�חוזר להשלי� ימי אבלו ה
וזה , דהת� אמרו הטע� באגדה שהרגל מבטל מהנשמה די� שמי�, שהרגל מבטלו לגמרי

ונהי שמצות שמחה , ט שלו אי� הדי� מתבטל מהנשמה"אבל הכא ביו, שיי% ברגל דרבי�
  .מ כשעברו ימי השמחה חוזר להשלי�"דוחה לאיבול  מ

  
  
  
  
  
  
  

רגלי� ' מי שתפשו השר  ואינו רוצה להניחו מתפיסתו עד שישא אשה תו" ג
  :אחר מיתת אשתו

  

  .כיו� שסובר שאי� זה דומה למי שהניחה לו אשתו בני� קטני� דשרי,  אוסר  רבינו מאיר
  

  שא� מפני חיי הבני�(            'א  ב"פ  רמ"וכ.        מתירי� משו� צער דידיה  מ"י  ודרכ"הב
  )ועוד דמי גרע צער דתפיסה ממי שאי� לו מי שישמשנו,  ש מפני חייו שאפשר שימות מחמת צער התפיסה"כ,  תירוה    

  
  
  
  
  
  
   

' אלא שאסורה ליארס ולינשא עד ג,  יו�' אינה מתאבלת אלא ל,  והיא שמת בעלה  :&"ש
  משו� דאשה,  רגלי�' והטע� שאי� האשה צריכה להמתי� ג(.    חודשי� משו� הבחנה

  )יו�' בכל דהו ניחא לה ושוכחת אהבת הראשו� לאחר ל                                            

  
  
  
  
  
  
  

ואחר שהכי� צרכי ,  ושיד% אשה, מי שלא קיי� מצות פריה ורביה  :ש"רא פ"ע' ע  ג"שו
כיו� דאיכא הפסד בדבר [.   מותר לכנסה ולבא עליה אחר שבעה,  מת אחי המשודכת, חופה

  ]שהתיר א  כשאי� הפסד סעודה  )ז"פ הט"ע(ת "ודלא כר,    ר"� לא יכנוס וג� לא קיי� פוא

  
מותר ,  )אפילו לא שיד"(וכ� א� יש לו בני� קטני� ונתרצה לאחות אשתו   :ש"רא פ"עא "רמ

 .כי היא מרחמת על בני אחותה יותר מאחרת,  לכנסה


