
  צאש' ס
  

  'סעי� א
  

  :)ק כו"מו". (מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות, אבל לא יניח תינוק בתו� חיקו: אמר רב פפא תנא באבל רבתי" – גמרא
: אלשנאמר ליחזק, ש שאסור בדברי  שמביאי  לשחוק"כ, שפה שא  אבל אסור בשאלת שלו ' ע בס"וע. 'אבל'כי כתוב ,  דוקא תו� שבעה– �"רמב
  .ותינוק ביד מביא לשחוק, "האנק דו "

  . " פסק את הגמרא וכרמב– מחבר
  פתחי תשובה

  .אלא יתחיל מהברכות,  אבל לא יאמר פסוקי שמחה בהבדלה– הר כרמל .1

לא יקדש אלא לאחר שלושה ימי  מ " שבכי פסק"ובשבו. ויקדש מיד' לא ימתי$ לליל יא, בחדש' אבל א  לא ישלי  אבלותו עד י,  אבל לא יקדש את הלבנה בשבעה– א"מג .2
  .יקדש בימי אבלו,  עובר הזמ$ אבל א, כתב שא  עובר הזמ$ לא יקדש בימי אבלוו, חלקובשער אפרי� . ימתי$' ואפילו יהיה אז יב, ראשוני 

  

  'ג%' בפי סעי
  

  ):ק כב"מו". (חדש' על אביו ואמו לאחר יב, על כל מתי  נכנס לבית המשתה לאחר שלושי  יו  "– גמרא
  .חדש ולא שנה' מזה שכתוב יב, חדש'  ג  א  השנה מעוברת מספיק יב– רבנו ירוח�, ה"ראבי, ש"רא

אבל , )כי כבר הוזמ$ וחייב להזמי$ עכשיו, שחייב לפרוע אותה מיד(מ בפרענותא "וה, )לאחר שבעה(ולשמחת מרעות מותר להיכנס לאלתר  "– גמרא
  .אבל להתחיל להזמי$ אסור עד שלושי , א  כבר הוזמ$ חייב להזמי$, כלומר". בארישיתא אסור עד לאחר שלושי  יו 

  .ש שלא להתחיל"וכ, חדש'  אביו ואמו ג  בפרעו$ של סעודת מרעות אסור כל יב– ש"רא, �"רמב, �"רמב, �"רי
חייב וא  לא ,   לאחר שבעהושמחת מרעות שחייב לפרוע מותר בשאר מתי, חדש בלבד' ש שג  בשנה מעוברת אבל יב" פסק את הגמרא וכרא– מחבר
  .חדש' שאביו ואמו אסור לגמרי כל יב, וכראשוני , אז רק לאחר שלושי , לפרוע

  .'חדש האבלות נפסקת לגמרי ג  בשנה מעוברת ויש לתמוה על אלו שממשיכי  עד סו� החודש היג'  אחרי יב– �"ש, ז"ט, ח"ב
  .  אחי  שדרכ  לאכול יחדכ ה"אא,  ג  בסעודת נישואי אחיו אסור לו– א"גליו� מהרש

  
  )סעודת מצוה שיש בה שמחה (לאבלשל יתו  ויתומה די$ סעודת מצוה 

כגו$ קדוש , )לש  שמי (וא  היה חבורה לש  מצוה . חדש' ובאביו ואמו כל יב, על כל המתי  אסור ללכת לבית המשתה עד לאחר שלושי  "– אבל רבתי
  ".מותר, )או אכילת קרב$ פסח ומעשר שני(החודש 

וכל זה לא התירו משלושי  ואיל� , תבטל המעשה מותרושא  לא יאכל ש  ויעשה הוא ,  וכ$ במשיא יתו  או יתומה או עני ועניה לש  שמי – ד"ראב
  שלושי� רק ליתו� ויתומה או סעודת מצוה של חבורהלאחרד מותר "לכ� לראב .אבל תו� שלושי  הוא אסור לכל סעודת מצוה שבעול , באביו ואמו

  .אבל בברית מילה או פדיו� הב� אסור לו להשתת�, כמו קדוש החודש או מעשר שני
 ובנמוקי יוס� התיר להיכנס לאחר שבעה א� לברית מילה שיש .חדש לאביו ואמו' ותו� יב, מותר מיד בי$ תו� שלושי  לשאר מתי ופסק ש, חולק – טור

  .כ שמחה"צער לתינוק ואי$ כ
כגו$ קדוש החודש ,  ומה שמותר לאחר שבעה בתו� שלושי  זה רק סעודת מצוה שמצריכה חבורה.שיא יתו  ויתומה לא מתיר סעודה של מ– �"רמב

  .ולאחר שלושי  מותר לו באביו ואמו להשתת� ג  בסעודת יתו  ויתומה שאי$ מי שישיא אות , פ שיש ש  שמחה"אע, ואכילת קדשי  מקרב$ פסח
  .ובתו� שלושי  אסור בשו  סעודה שבעול ,  להיכנס לנישואי יתו  ויתומה וקדוש החודששלאחר שלושי  מותר, ד" פסק כראב– א"רמ
  )ח שרק על אביו ואמו"ולא כב (.ג  בשאר מתי זה  ,א תו� שלושי  אסור בכל זה" מה שלרמ– �"ש

פורע , חדש' שאסור באביו ואמו כל יבומה שמחת מרעות , ו" בשאר מתי  מותר תו� שלושי  לאחר שבעה בשני מקרי  אלו מק– )י"נוב (דגול מרבבה
ח שמותר "לכ� הלכה כב !אינו די$ שיהיה מותר בשאר קרובי  תו� שלושי , חדש' סעודת מצוה שהתירו לאבי ואמו תו� יב, בשאר מתי  בתו� שלושי 

  .שיא יתו� ויתומהמבשאר מתי� לאחר שבעה בשאר מתי� להשתת� בסעודת מצוה שמצריכה חבורה כגו� קדוש החודש וקרב� פסח וכ� 
  

  )סעודת מצוה שאי$ בה שמחה (סעודת ברית מילה ופדיו$ הב$אכילה ב
  .כי יש צער לתינוק, בתו� שלושי , כגו$ ברית מילה,  מותר להיכנס לסעודת מצוה שאי$ בה שמחה– ש"תוספות בש� ר
  .תובתנאי שלא יצא מפתח בי,  אבל מותר בסעודת ברית מילה אפילו תו� שבעה– תרומת הדש�

  ".שש אנכי ע  אמרת�: "כי מילה נקראת שמחה,  אבל אסור לאכול בברית אלא רק ע  המשמשי – מרדכי
" שהשמחה במעונו"אבל בבית אחר במקו  שלא מברכי  , אפילו ע  המשמשי  באותו בית,  אבל אסור לאכול בחתונה וברית– כלבו, ק בש� מורו"סמ

  .מותר
  .ה סעודת שלו  זכר בשבת"שה, ש"וכתב הפת .בש  יש אוסרי  את דעת המרדכיו, ד"הביא בסת  את דעת תרוה – א"רמ

ובתו� ביתו מקלי� שאוכל , א� הוא חו  לביתו, ובי�רותו� שלושי� על שאר קחדש ' וכתב שלמסקנה שהמנהג שלא לאכול בשו� סעודה כל יב
אבל בסעודת חתונה , סעודת בר מצוה בלילה שהגיע למצוות, � מסכתכגו� סיו, ש בשאר סעודות שאי� בה� שמחה"וכ, בסעודת ברית מילה ופדיו� הב�

  )אבל נישואי יתו  ויתומה מותר א� מחו) לביתו (.לא יאכל ג� בתו� ביתו
  .חדש לאביו ואמו' מצוה שדורש בה לאכול א� בתו� יב% מקל בסעודת סיו  מסכת ובר– ר"דגמ, �"ש

  .שלא בזמ� הסעודהבר מצוה , ברית מילה, פדיו$ הב$: נוסי המצוה מותר לאבל תו� שלושי  להיות בכל כי–גשר החיי  
  

  בעל ברית או מוהל שה  אבלי 
פ שאי$ המילה "אע, א  הוא לאחר שלושי , ילבש בגדי שבת עד לאחר המילה ומותר להיכנס למילה לאכול ש ,  הוא בעל ברית א – א"רמ

  )ל"תשובת מהרי(.בביתו
ובשאר , שאסור עד שלושי  לאכול, א זה באביו ואמו" שמה שהתכוו$ הרמז"והסיק הט! אחר שבעה מותרל משמע ש"שבמהרי, ז תמה על כ�"הט

ל "מ צ"ומ,  אביו ואמו לשאר קרובי  כא$שאי$ הבדל בי$ שלושי  של, ש"ראבמשמע כי , וג� זה תימה. קרובי  אפילו כל שלושי  מותר אחר שבעה
א להקל נגד "ובאביו ואמו אסור תו� שלושי� וא, תרי� לאכול בסעודה תו� שלושי� אחר שבעהשבשאר קרובי� מו, ז"מ להלכה הסיק הט"מ! מותר
�"פ הש"וכ, א"הרמ.  
  

  כניסה לשמוע ברכות חתונה
  . מותר להיכנס לחתונה מבלי לאכול– תוספות

  . מחמירי  לא להיכנס כללויש. אבל אסור לאכול, חדש לחופות לשמוע הברכות או לבקר'  נכנסי  כל יב– י אלברצלוני"� בש� ר"רמב
  .ג"פ הסמ"וכ, שאי$ אבלות במקו  שמחה,  אסור להיכנס לבית השמחה בי$ לאכילה ובי$ בשעה שעסוקי  במזמוטי חת$ וכלה– ש"� ורא"רמב
, י$ ש  מחהשא, אבל ללכת לברכת האירוסי$ או הנישואי$ מותר מיד לאחר השבעה, דוקא לסעודת שמחה, כ שאינו נכנס לבית השמחה" מש– מ"הגה

  )מדובר שהחופה במקו  נפרד מאול  השמחה. (טפוח ושחוק, ריקוד
  .מ אבל רק לאחר שלושי " מתיר את מה שכתב הגה– �"ראב

, ומה שמותר זה רק לסעודה של חבורה כגו$ קדוש החודש או עבור השנה,  אסור להיכנס אפילו לחופה אלא רק ע  המשמשי – מרדכי בש� רבנו טוביה
  . מילה מותר רק ע  המשמשי וכ$ בסעודת

  .אלא עומד חו) לבית ושומע הברכות, )ש"$ ורא"רמב(ויש אוסרי  ) תוספות( להיכנס לחופה לשמוע הברכות יש מתירי  – מחבר
 ,מ שא  החופה בבית הכנסת ואול  השמחה במקו  אחר מותר אחר שבעה" ופסק כהגה. אבל בשעת מזמוטי חת$ וכלה לא ייכנס לבית כלל– א"רמ

  .חדש עומד מחו) לבית הכנסת' כל יב, ל שג  לאחר שלושי "ויש נוהגי  כמהרי. וכ$ נוהגי . $ מתיר אחר שלושי "וראב
ובלבד שיהיה לאחר , וכ$ להיות שושבי$ המלווה את החת$ וללבוש בגדי שבת,  אבל יכול לבר� ברכות ארוסי$ ונישואי$ תחת חופה שבבית הכנסת– א"רמ

  .שלושי�
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  .וכ$ נוהגי ,  את כל בגדי השבת ולובש– �"ש
שמותר לאכול רק , שכל זה הוא רק להיכנס לחופה א� לא לאכול ש , ז"והדגיש הט,  בשאר קרובי  מותר אפילו תו� שלושי  לאחר שבעה– ח"ב

  .'ומה שלא יהיה מי שידאג לה  וכדבסעודת יתו  וית
  . ואסר תו� שלושי  כמו באביו ואמו כ� בשאר קרובי חלק – �"ש

אבל א  חייב להיות ש  אחרת תדחה חתונה של חת$ שלא קיי  , א להכניס את החת$ תו� שלושי  אלא כאשר אפשר בלעדיו"כ לא אסר הרמ"וע, ח"י פסק כב"הנוב – פתחי תשובה
  .ג  לאוכלי  ש  יש על מי לסמו� שובפני� מאירות כתב. ובפרט כשיש פסידא, אפילו בשלושי  של אביו ואמו, שהרי מקלי  כשאינו אוכל ש , יש להקל, ר"פו

  
כי זהו צער גדול שעדי� על , שהיה אבל תו� שבעה מותר ליל� לחופת בנו או חופת בתו) וכ$ הא ( אבי כלה או אבי חת$ –) קסט' ס' ד ב"יו (אגרות משה
  .הפסד ממו$
  .דה א  אי$ תזמורתחודש וא� לאכול בסעו'  מותר לאב וא  להשתת� בחופה של בנ  או בת  תו� יב– ילקוט יוס�

  
  השתתפות בחתונה ואכילה ע  המלצרי 

  ".שהשמחה במעונו"במקו  שאי$ מברכי  , אלא רק בבית אחר,  אסור לאכול אפילו ע  המשמשי – כלבו, ק"סמ
,  להשלי  לעשרהאול  א  היה צרי�, עד לאחר שלושי  אפילו בבית אחר,  אסור לאכול בי$ ע  החת$ ובי$ ע  המשמשי – ז"י בש� או"הגהות אשר

  .מותר לו להיכנס ולאכול ע  החת$
  .מותר לאכול ע  החת$, "שהשמחה במעונו" יו  שני שלאחר הנישואי$ שמפסיקי  לומר בו – רוקח
כ ישלחו לו "ש ש  ואחאבל יכול האבל לשמ, וכ$ הלכה, )ז"או(ויש אוסרי  , ק כיש מתירי  לאכול בבית אחר ע  המשמשי " הביא את הסמ– א"רמ
  .וכל לביתוא

מקלי  , וא  האבל הוא אח או אחות לחת$. חדש'  התר זה הוא רק לקרובי החת$ לאבל על שאר קרובי  תו� שלושי  ובאביו ואמו תו� יב– גשר החיי�
  .וא  הוא אב או א  לחת$ או לכלה יש להתיר לה  ג  לאכול בלי לשמש. תו� שלושי  אפילו לאביו ואמו

אבל ,  שכל זה ביו  השניח כתב"והב. מותר לאבל, "שהשמחה במעונו"אוכלי  בה דגי  אחרי הנישואי$ ואי$ בה יותר  פסק כרוקח שסעודה ש– א"רמ
  .בליל שני כשעוד לא בעל יש לאסור

 חת$ שכל זה בסעודת חתונה שיש בה מזמוטי, ש"וכתב הפת. שביו  למחרת יש לו יו  זיכרו$ על אביו או אמו,  אסור לאכול בסעודה בלילה– א"רמ
  .מותר, או סיו  מסכת פדיו$ הב$ ,אבל ברית מילה, וכלה

  
  

  שצב' ס
  

  'סעי� א
  

  .)ק כג"מו (".כל שלושי  יו  לנישואי$: ר"ת "– גמרא
לכ$ ג  להתארס אסור , מפני האיבול" שכל הנשי  יתארסו חו) מ$ האלמנה"שהרי יש גמרא ,  מה שכתבה הגמרא זה לאו דוקא נישואי$– ש"רא, �"רמב
אול� , לכ� אפילו ארוסי� בלא סעודה אסורי� כל שלושי� יו�. נקט נישואי$, אלא משו  החידוש שנישואי$ מותרי  לאחר שלושי  יו , לושי  יו כל ש

  .ב זו אבלות ישנה ולא לומדי� ממנה לחדשה"כי ט, � לקמ�"� לא לומד כרמב"הרמב. מותר לעשות סעודה אפילו על אביו ואמו, לאחר שלושי� יו�
  . מותר לשאת אשה לאחר שלושי  יו  אפילו א  יש לו ילדי  כבר– פותתוס
  .י"פ הב"וכ. ב מותר לארס שמא יקדמנו אחר"שאפילו בט, וטעמו משו  שכתוב בירושלמי,  מתיר לארס אפילו ביו  המיתה– �"רמב

ומותר , ואפילו לעשות סעודה מותר, על אביו ואמוולאחר שלושי  מותר אפילו ,  פסק את הגמרא שאסור לישא כל שלושי  אפילו בלי סעודה– מחבר
  .וסעודה יעשה אחר שלושי ,  "לארס אפילו ביו  המיתה כרמב

  .וכ$ עיקר, כ אלא לאחר שלושי "ש שאסור לארס ג"$ וכרא" פסק כרמב– א"רמ
  .מותר אפילו ביו  המיתה,  לבוא בקשרי שידוכי  בלי ארוסי$– �"ש
  

  'סעי� ב
  

  ".שלישי מותר, ראשו$ ושני אסור: רבי יהודה אומר, ור לישא אחרת עד שיעברו עליה שלושה רגלי אס, מתה אשתו "– גמרא
  .ששלישי מותר, יהודה'  הלכה כר–   גאות"רי, �"רמב, ש"רא. ק" הלכה כת– �"רמב, א"ריצב, �"רי, ח"ר

האשה הראשונה כי טע  ההמתנה הוא שתשתכח , רגלי�כ אינ� נחשבי� כ"ש ויו"ולעניי� זה רה,  לא שנא א  הרגלי  קרובי  או רחוקי – ש"רא
ולא תתורו אחרי לבבכ  ואחרי : "וכ$ כתוב. כ לא יספיקו"ש ויו"ובשביל זה המתנת רה, כי אסור לשתות בכוס זה ולתת עיניו בכוס אחר, מהלב
מסייעת , פ שאי$ ביניה  מרחק שוה"אע, ת הרגלי אבל שמח:) נדרי  כ". (נת$ לא ישתה אד  בכוס זה וית$ עיניו בכוס אחר' ומכא$ אמר ר, "עיניכ 
  .לשכחה
  . כ כ$ נחשבי  כרגלי  לעניי$ זה"ש ויו" רה– אגודה
  .)יבמות מא. (אלא שאסורה ליארס ולהינשא בגלל הבחנה, "אשה בבעלה כל דהוא ניחא לה"כי , מתאבלת רק שלושי  יו ,  אשה שמת בעלה– טור

  .כ לא נחשבי  כרגלי  לעניי$ זה"ש ויו"ש שרה"וכרא, מתי$ שלושה רגלי ק שצרי� לה" פסק את הגמרא וכת– מחבר
  . אבל לעניי$ להיכנס לבית המשתה מותר לאחר שלושי  יו  כמו בשאר קרובי – א"רמ
שלושה וממתינה ) יו ' ושוכחת אהבת הראשו$ לאחר ל, כי אשה הכל דהו ניחא לה( כטור שאשה מתאבלת שלושי  יו  על בעלה ו פסק– �"ש, ז"ט

  .לא תבעל, וא  נישאה תו� שלושי  יו . חדשי 
  .הרי חלקו עליו כל הפוסקי ,  למה הביאוהכס�' � תמה עליו הנק"והשכ נחשבי  כרגלי  "ש ויו"שרה, ז הביא את דעת האגודה"הט

  . לא– א"רעק.  כ$– דגול מרבבה ?הא� שמיני עצרת נחשב רגל לעניי� זה
כיו$ , ויש מי שישמשנו אבל לא כראוי) פ ורוצה להתחת$ באדר שני"כגו$ מתה בחוהמ(רגלי  ' כ בעברו ב"וכמו, רגלי  יש להקל' אבל לא ג, חדש' במי שעבר עליו י – א"ש בש� רעק"פת

  .ולכ$ יש להקל, והיא בת תלמיד חכ  ואלמנת תלמיד חכ  ומצוה להרני$ אלמנה, שהוא רב גדול

  
  ?מתי מותר להינשא קוד 

  .)ק כג"מו". (מותר להינשא לאלתר משו  פרנסת$, וכ$ א  יש לו בני  קטני ,  בני  מותר לינשא לאלתר משו  פריה ורביהאי$ לו: תניא "– גמרא
  ". א  אי$ לו מי שישמשנו מותר להינשא לאלתר– ירושלמי

  . לאחר שבעה מותר לכנוס ולקדש מותר אפילו קוד  לכ$– ש"רא, ת"ר.  לאחר שלושי – �"רמב ?מה הכונה לאלתר
ובבני  גדולי  , כי יש לו מי שישמשנו, וא  ה  אצלו יש להחמיר, א  אינ$ אצלו יש להקל,  א  אי$ לו מי שישמשנו אלא בנות גדולות– פסקי תוספות

  .ע"צ
  .ג יהיה מותר לו להינשא לאלתר"בכה,  אפילו הוא עשיר ואי$ בתו או כלתו אצלו שתשמשנו בחפיפת הראש ומאחרי  מתבייש– תרומת הדש�

  
  .)ק כג"מו". (כ לא יבוא עליה עד לאחר שלושי  יו "אעפ: תניא "– גמרא

מותר לבעול מיד , אבל במי שאי$ לו בני  ומתחת$ משו  פריה ורביה,  זה דוקא באי$ לו מי שישמשנו ויש לו בני – מרדכי, ש"רא, ת"ר, ד"ראב, �"רי
  .אחר שבעה

  )ד מדוע לא חילק בי$ המקרי "ותמה עליו הראב.(ובשלושת המקרי  מתיר לכנוס אחר שבעה ולבעול אחר שלושי ,  לא מחלק– �"רמב
 ומקדש מיד, אי$ לו בני  או שיש לו וה  קטני  או שאי$ לו מי שישמשנו: שבה  מותר לו להינשא לאלתר,  פסק את שלושת החילוקי  לעיל– מחבר

  .כ לא קיי  מצות פריה ורביה שבא עליה אחר שבעה כרוב הראשוני "אא, ה ובועל לאחר שלושי כונס אחר שבע, )א"פ ס"ע(
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  א"רמ

 )� כתב שסמ� על דלעיל"ז תמה למה לא הגיה כא$ כלו  והש"הט (.ובועל אחר שלושי , א מקדש וכונס אחר שבעה"א בס"לפי הרמ .1
  .שבעה א  לא קיי  פריה ורביהה בי$ באבלות שאר קרובי  בי$ באבלות אביו ואמו שמותר אחר "וה .2

וכ$ מותר להסתפר ביו  . ע הוי חומרא"שלכו, ש ברחיצה"וכ, שזה רק חומרא, פשוט שיכול לכבס וללבוש, מי שהתירו לו בתו� שלושי  לישא – ס"פתחי תשובה בש� חת
וכל . מותרי  רק בכיבוס וברחיצה ולא בתספורת, אבל א  שניה  אבלי ,  וכל זה בתנאי שאי$ שניה  אבלי. אסור לו בשאר ימי הנישואי$, אבל א  לא עשה כ$, החתונה ממש

  )כ ברגל שמבטל מהנשמה די$ שמי "משא. (אלא אחרי ימי המשתה חוזר ומשלי  האבלות וימי הנישואי$ מ$ המני$, זה לא מבטל ממנו שלושי 

 .מותר לו להינשא לאלתר, ד שג  עשיר ואי$ בתו אצלו"פסק כתרוה .3
וכ$ מי שתפשו השר ואינו רוצה להניחו ומכריחו , ובעל נפש יחמיר לעצמו, נהג הרבי  שמקלי  אפילו תו� שלושה חדשי לכ$ השתרבב מ .4

  .להינשא תו� שלושה חדשי  מותר משו  צער שלו
, שת הרגלי ולכ$ יש להקל ולהנשא תו� שלו, א  לא יכנוס לא יארס ויש חשש שיקדמנו אחר,  כיו  שמתארסי  ומתחתני  יחד– דגול מרבבה

, מ כא$ לעניי$ שלושה רגלי  שזו חומרא בעלמא יש להקל"מ, מ מסיבה זו" וא� שלא מקלי  בשלושת השבועות ובחוה.כי אי$ מי שישמשנו
  .וא� א  התקשר בקשרי שידוכי$ יש חשש לחזרה. שהרי התירו כשאי$ מי שישמשנו

, א"וזה שיתכוו$ הרמ. ועדי� שיתחתנו, ובפרט משרבו בעלי עברות, מתיר בכל עניי$, "שבות יעקב"ת "שווב. א זה דוקא לאחר שני רגלי "מה שהקל כא$ הרמ – פתחי תשובה
 .ולא יורה כ$ לאחרי " ויחוש לעצמו", יחמיר, היינו שיכול לשמור עצמו מעברה, שמי שבעל נפש

  

  'סעי� ג
  

ת שתיכנס לחופה תו� שלושי  לאבלות משו  "והתיר ר, ובי  מעשה באחד ששיד� ומת אחי המשודכת קרוב לחופה אחרי שהזמינו את הקר– ש"רא
  .לא ישאנה, פ שחפ) בה יותר מבאחרת"אע, אבל א  לא שיד�, ישא אחרת, וא  לא ישאנה, כיו$ ששיד� אותה, פריה ורביה של החת$

  .ה תו� שלושי  מותר לשאת,אפילו לא השתד� לה, הכי מרחמת על בני אחות,  לשאת את אחותהרוצה א  מתה אשתו ו– ש"רא
ז שיכנוס לאחר שבעה וכ� "מ כתב הט"ומ) �"ש (. ולא יקיי  מצות פריה ורביה,א  לא יכנוסבסעודה שזה הפסד גדול ,  פסק את הדי$ הראשו$– מחבר

  )שמב' ולא התירו בתו� שבעה אלא כשמת אביו של חת$ או אמה של כלה בכס( .לבעול מותר לאחר שבעה בשביל פריה ורביה
  .יבעל אחר שלושי ,  כבר קיי  מצות פריה ורביה א – �"ש
יבעל , וא� קיי� מצות פריה ורביה. )א  לא קיי  מצות פריה ורביה (שמותר לשאת אותה מיד ויבוא עליה לאחר שבעה,  הביא את הדי$ השני– א"רמ

  )�"ח וש"ב. (לאחר שלושי�
  פתחי תשובה

כי מספיק , $שאי$ להתיר את הנישואי$ בשו  אופ, )הפסדת הירושה(ונתרצה לאחותה משו  עגמת נפש שלה , ביהולא קיי  מצות פריה ור, אחד שמתה אשתוב מעשה –ס "חת .1
  .ומסיק שכדי להתיר נישואי$ צרי� ג  מצות פריה ורביה וג  הפסד. ולא מצווה על פריה ורביה, שהיא אבלה כא$ על אחותה, ועוד, בארוסי$

 . ובועל אחר שבעה דוקאשכונס, ז כתב במקרה שמת אחי המשודכת"הט .2
, לא ילינו את המת, שמב שיבעל בעילת מצוה ויפרוש' א לקיי  את ס"ולכ$ א, והחת$ לא היה,  א  הכינו הסעודה ופתאו  מתה אמה של כלה אשת אביה– "מאיר נתיבי�" .3

  .כ" יהיה מי שיכי$ סעודה חדשה אחאבל כא$ מכיו$ שמתה אמה של כלה לא, ז החמיר"פ שהט"ואע. ימי  משו  הפסד' ויעשו הנישואי$ אחר ג

  
  

  שצג' ס
  

  'סעי� א
  

". אלא במקו  המתנחמי , מכא$ ואיל� הול� ואינו יושב במקו  המנחמי , בית האבלל הול�אבל כל שלושה ימי  הראשוני  אינו : ר"ת "– גמרא
  :)ק כא"מו(

  .מתנחמי  בשורהשלאחר שלושה כשיוצא לבית הקברות עומד ע  ה, ה לצאת לבית הקברות" ה– מרדכי
  . בבית הקברות יוצא כבר ביו  השלישי ורק ביומיי  הראשוני  לא– מ"הגה
  . לאחר שלושה ימי  יוצא למת בשכונתו אבל לא למת בשכונה אחרת– �"רמב

  .א� לעניי$ רחיצה ומלאכה אי$ חילוק בי$ יו  ללילה,  אבל יכול לצאת בלילה לאחר שכלתה רגל מ$ השוק– תרומת הדש�
  .כ האיסור הוא בעיקר ביומיי  הראשוני "וא,  מקצת יו  שלישי ככולו– משהדרכי 

ומכיוו$ שאי$ , מפני שהוא חייב בכל המצוות, "יוצא אפילו ביו  הראשו$, אבל אי$ כדי מיטה וקובריה, א כשיש ש  כדי מיטה וקובריה"בד "– אבל רבתי
  .יצא הוא שלא יהיה המת מוטל בביזיו$, מי יתעסק עמו

ואינו , $ שרק בשכונתו"כ הול� לבית הקברות וכרמב" ואח, ולא לבית הקברותששלושה ימי  לא יוצא מבית האבל,  פסק את הגמרא וכמרדכי– מחבר
  .וכברייתא באבל רבתי שא  אי$ ש  כדי מיטה וקובריה יוצא אפילו ביו  הראשו$,  אלא במקו  המתנחמי יוצא ש  במקו  המנחמי 

  .מ כיו� נוהגי� שאבל לא יוצא כלל כל שבעה מביתו לשו� דבר"ומ .רכי משה שמקצת יו  שלישי ככולו פסק את דבריו בד– א"רמ
  . אחר שלושה ימי  יכול הכה$ לצאת ולפדות את הב$– שיורי ברכה

  .ס"פ החת"וכ. ורק כשמת לאחרי  לא יוצא בשלושת הימי  הראשוני ,  א  מת לו מת יוצא אפילו ביו  הראשו$– �"ש
וג  אז אינו , ימי  לבכי ואז תקפה של האבלות וקשה לקבל תנחומי ' כי ג, רבי� מקפידי� לא ללכת לבית האבל קוד� היו� השלישי – �גשר החיי

' יכול לנח  אפילו בתו� ג, מ מי שקשה לו"מ. ימי  כאילו מתו מוטל לפניו ונפשו טסה עוד מעל גופו' וכ$ עד ג. משיב שלו  ועל האבל למעט אז בדברי 
  .י ימ

  'סעי� ב
  

יושב במקומו ואינו , שלישית, יוצא ואינו יושב במקומו, שניה, )'אפילו לדבר מצוה כגו$ מילה וכד(שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו , אבל "– גמרא
  ".הרי הוא כשאר כל אד , רביעית, מדבר

ומכא$ רואי  שהשבועות לא , רי הרגל כבר יש לו די$ שבוע שלישימיד אח, יו '  מי שקבר מתו קוד  הרגל שאותה שעה והרגל חשובי  יד– רבנו שמשו�
  .כבר ביו  ראשו$ יש לו די$ שבוע שני, אלא א  נפטר ביו  רביעי, צריכי  להיות שבועות שלמי 

, $ או למול את בנוזה דוקא במצות עשה שבגופו כגו$ ציצית ותפילי? והרי אבל חייב בכל המצוות,  מה שכתוב שאסור לצאת אפילו לדבר מצוה– ש"רא
  .פ רבנו ירוח "וכ. אסור לו, אבל ללכת לחופה ולמילה לשמוע את הברכות

  . פסק את כל הגמרא להלכה וכרבנו שמשו$ שאי$ אלו שבועות שלמי – מחבר
אבל א  , מ"ו למוומה שאסור לצאת זה רק לטייל א, המקל לצאת בלילה מפני הצור� בשבוע הראשו$ לא הפסידש', כתרומת הדש$ בסעי� א – א"רמ

  .המושל שלח אחריו מותר לו לצאת וכ$ כל דבר דחו�
אול� למעשה נהגו כול� שלא יושב במקומו כל . וא  רוצה יכול להחלי� שלא ישב במקומו וידבר,  בשבוע השלישי יושב במקומו ואינו מדבר– א"רמ

  .מ אי� לשנות" מ,פ שאי� למנהג זה מקור"ואע, חדש לאביו ואמו' שלושי� יו� לשאר מתי� ויב
  

  'סעי� ג
  

ודחה . ואפילו בשלושת הימי  הראשוני . ש לבית התפילה"כ, שא  מותר לו לנח  אבלי ,  יוצא לבית הכנסת אפילו בחול–   גאות"� בש� רי"רמב
  .$ דבריו"הרמב

  .שבוע ממש, "שבת ראשונה אינו יוצא: "כי כתוב,  אפילו בשבת לא יוצא– ד"ש בש� הראב"רא
  .ובכרכי  ובעיירות גדולות נשאר בביתו, בכפרי  כול  יוצאי , ובשבת במנהג, חול לא יוצא כלל ב– �"רמב
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משחרב בית המקדש ...ה"ראה שלמה שמדת גמילות חסד גדולה לפני הקב: "א" באשכנז נהגו שהאבל יוצא לבית הכנסת וסמכו על פרקי דר– ש"רא
  ".ולכבוד המת, הקלו לצור� מצוה, פ שזו אבלות בפרהסיא"ואע, התקינו שיהיו חתני  ואבלי  הולכי  לבית הכנסת

  .כי עושי  דברי  שה  לכבוד המת, הולכי ,  איפה שנוהגי  שהולכי  כל יו  לבית החיי – ש"ריב
  .צאיו, ונוהגי  בכל יו  שיש בו קריאת התורה. ה לבית המדרש"ובשבת יוצא וה, שביו  חול לא יוצא כלל לבית הכנסת, ש" פסק כרא– מחבר

  . נוהגי  שיוצא רק בשבת– א"רמ
. וכתב שיתפלל ביחידות, א חלק"והמג. מותר ללכת לבית הכנסת, קדושה וברכו, אבל א  אי$ ש  עשרה ויפסיד קדיש, מצוה להתפלל בבית האבל – פתחי תשובה בש� חכמת אד�
  .ע מותר"לכו, וא  יש מניי$ בבית ממול באותה חצר

  
  מוהל אבל

כ יל� לבית הכנסת "ובשאר הימי  יתפלל ביתו ואח,  שחל מילה בימי אבלו תו� שלושה ימי  לאבלו אסור לו לצאת מפתח ביתו מוהל– י"הגהות אשר
  .כ יל�"רק שיתפלל בביתו ואח, ומותר לאבל להיות סנדק, וימול

שנפסק , אי$ בו כדי נושאי מיטה וקבורהכי זו כמו המקרה ש,  א  המצוה תתבטל או תידחה מותר למוהל לצאת אפילו תו� שלושה ימי – בית יוס�
אפילו יש , יוצא למול אפילו בשלושת הימי  הראשוני , ולדיד$ שיוצאי  לבית הכנסת בימי  שקוראי  בה  בתורה. א שיוצא אפילו ביו  ראשו$"בס

  .ש  מוהל אחר
  .שלושהוא  יש אחר יצא רק לאחר ,  א  אי$ ש  מוהל אחר יוצא בתו� שלושה– ז" בש� אודרכי משה
  . נהגו שאבל הול� לבית הכנסת בלילה לשמוע מגילת אסתר ומגילת איכה וקינות וחוזר לביתו– נמוקי יוס�

, ורק א  אי$ מוהל אחר בעיר, שאבל שהוא מוהל או סנדק יצא רק לאחר שלושה ימי  לבית הכנסת וקוד  יתפלל בביתו, י"גהות אשרה פסק כ– א"רמ
  .י שהקל בתו� שלושה אפילו יש מוהל אחר"א את הב"כיוהביא ). ז"או(יצא תו� שלושה 

והסביר הפתחי  .מותר לו לצאת ולקיי , א לעשות בלא האבל"וכ$ לכל דבר מצוה שא, אבל א  יש אחר אסור, ומותר לגזור צפרניו ולגלח לצור� המילה
  .א� אי$ קשר בי$ זה לשערו, שמותר ליטל  אפילו במספרי , א מדבר על צפרני "שהרמ, ג ופני� מאירות"תשובה בש� באה

הרי הסיבה שהוא מקל זה בגלל , י כיש מקלי "למה הביא את שיטת הב, א"� מקשה על הרמ"הש.  פשוט שאבי הב$ יוצא אפילו תו� שלושה– �"ש
  !כ ג  פה אסור תו� שלושה"וא, א זה אסור"ולרמ, שהוא סובר שאבל מותר ללכת לקריאה בשני וחמישי

  

  'סעי� ד
  

שהרי התירו לעשות מעמדות ומושבות לכבוד האבל , טעות ביד , כי אסור לנהוג אבלות בשבת,  אות  אלו שאינ  משני  מקומ  בשבת– �נמוקי יוס
  ")אמרו לו"ה "ד: ב ק"  ב"פ הרשב"וכ. (משמע שבישיבה לכבוד האבל אי$ בו משו  חששא כלל. תבשב

, אבל כשמשני  מקו  בבית הכנסת, כ הרבה אנשי "כי בית הכנסת לא יכול להכיל כ, ות אי$ ראיה ממעמדות ומושבות שעושי  בבית הקבר– בית יוס�
  .ויישר כוח  של אלה שאינ  משני  מקומ , מיחזי כנוהגי  אבלות

  .שיפה עושי  אלו שלא משני  מקומ  בשבת,  פסק כדבריו בבית יוס�– מחבר
ואי$ זה , שהרבה פעמי  אד  משנה את מקומו, �"והסביר הש. ג פשוט ואי$ לשנותוכ$ המנה, שג  בשבת ישנה את מקומו,  פסק כנמוקי יוס�– א"רמ

  .נראה כאבלות בפרהסיא
. לכ$ מברי$ בשבת ואי$ זה אבלות בפרהסיא. פ שלא אבל"שהרבה פעמי  אנשי  מביאי  אוכל לחבריה  למי שאי$ לו אע, י"ותק� אותו הב, י כתב שאי$ מברי$ בשבת כי זה בפרהסיא"הנמוק[

  .מה ג  שאחרי  מביאי  לו וה  אינ  אבלי , $ פשט המנהג להברות בשבת ואי$ פוצה פה ומצפצ�לכ

ש "ברה. לא מתפללי  בבית אבל שהוא פחות מגיל שש או שבע". במה מדליקי$"בליל שבת לא אומרי  ברכה מעי$ שבע ולא ". למנצח" ביו  חול לא אומרי  תחנו$ בבית האבל ולא – כל בו
  .רול� האבל לבית הכנסת וכ$ מנחה בערב יו  כפוכ תמיד ה"ויו

  
  פתחי תשובה

וג  , א� בפני  מאירות פוסק כנחלת שבעה. דינו לא אמת וג  היא תשנה מקומה, שאבלות שנוהגת בשלושי  נוהגת בשבת, �"ולפי הש.  יולדת לא תשנה מקומה– נחלת שבעה .1
  .ולקולא, כי שינוי מקו  הוא מדרבנ$, � יש לפסוק כ�"לש

 .לא משנה מקומו,  א  מת לו מת ברגל– � מלובלי�"הרמ .2
, ודוקא באביו משו  כבוד. מותר לבנו לצאת לקראתו כדי שלא ירגיש אביו במיתת ביתו,  אחד שמתה לו אחותו ובא אביו מ$ הדר� ולא יודע עדיי$ שמתה ביתו– שבות יעקב .3

 .רהופשוט שמותר לאבל ללכת כל שבעה להציל ממו$ מהשר. אבל באחיו לא
  .אמות זה קביעות מקו  של אד  לתפילה' כי ד, אמות לפחות מהמקו  בו ישב קוד '  שינוי מקו  הוא הרחקת ד– חמודי דניאל .4

  
  :לסיכו�

  
ומותר , תשמיש ופטור מכל המצוות,  א  הוא יו  המיתה והקבורה עיקרו מהתורה ונוהג אנינות עד הקבורה ואסור בבשר ויי$:חומרות היו� הראשו�

  .ואז מותר בבשר ויי$ זולת תפילי$, רחיצה וגילוח עד שיסת  הגולל, לבסנד
או שאי$ ש  ) כ הוא מוהל ואי$ אחר"אא(לא יוצא כלל מפתח ביתו , אי$ שאלת שלו  ולא משיב, איסור מלאכה אפילו לעני) בפרט (:ימי� ראשוני�' ג

  .כדי נושאי מיטה וקובריה
כביסה , כפית המיטה, עטיפת הראש, שאלת שלו , תלמוד תורה, מלאכה, תשמיש המיטה, נעילת הסנדל, יכהס, איסור רחיצה) בכלל (:ימי� אחרוני�' ז

  .יציאה מביתו, שמחה ונישואי$, גזיזת צפרני , איסור כניסה לבית המשתה, תספורת וגלוח, וגיהו)
אסור , )שמעו$' אלעזר בר' כר( לא לובש בגד מגוה) לב$ וחדש ,לא שואלי  בשלומו, א נוהגי  לא לרחו)"לפי הרמ, סחורה למרחוק: הימי� הראשוני�' ל

א  קיי  מצות פריה ורביה ויש , )אלא רק ע  המשמשי , מרדכי(ויש אוסרי  א� סעודת ברית מילה ופדיו$ הב$ , בתספורת וגלוח ולבוא לבית המשתה
  ).א אסור"קדושי$ למחבר מותר ולרמ(אסור בנישואי$ , מי שיפרנסנו

אסור להיכנס , רגל וגערה, בגד מגוה) לובש אחרי השלושי , חודש' אי$ שואלי  בשלומו יב, לא הול� בשיירא עד שיגערו בו חביריו: ב וא�חודש לא' יב
ביו  שמתו אביו ואמו לא אוכל בלילה בסעודת שמחה ומשתה בכל שנה ומתענה , חודש' עובר לפני התיבה ואומר קדיש יא, לבית המשתה והשמחה

  .באותו יו 


