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  סימ�  שפג
  

  

  איסור תשמיש המטה לאבל
  
  

  ,אבל אסור בתשמיש המטה  �  :ק טו"מו
  

  .מכלל דמעיקרא אסור �' וינח� דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה'דכתיב                       
  
  
  

  ד"הראב פ"ע' ע  א"שו
  

  ,אבל אסור בתשמיש המטה
  

  ,אבל בשאר דבר קורבה מותר
  ,טה והרחצת פניו ידיו ורגליואפילו במזיגת הכוס והצעת המ

  .בי� באבלות דידיה  בי� באבלות דידה
  ]מ הכריע שמותר כדעת כל הפוסקי�"והדרכ, והגהות אשרי נסתפק בזה[.     ומותרת לאכול עמו בקערה

  

    )דאבלות חמירא ליה מנדה(.    ומותרת ליש� עמו  הוא בבגדו והיא בבגדה
  ]סינר מפסיק' אבל בלא בגדי� אסור אפי[                                                                          

  

  . במטה כלל) עמה(ומיהו משו� ל! ל! אמרינ� נזירא  יש להחמיר שלא יש� 
  
  

  .אבל חבוק ונשוק יש להחמיר  :א"רמ
  

זולת מזיגת הכוס ,   שאי�  לו להתיר שו� קורבה, שכתב שראוי להחמיר ירוח�' כר[
  ]מדלא התיר יותר בגמרא בכתובות בהדיא,   ר"עת המטה והרחצת פיווהצ

  
  
  

  'ע  ב"שו
  

  ?במה דברי� אמורי�
  

  .בשאר אבלות
  

  ,  אבל א� מת אביו של חת� או אמה של כלה
  

  שמכניסי� את המת לחדר ואת החת� ואת הכלה לחופה ובועל בעילת             
  ,  כ שבעת ימי אבלות"משתה ואחימי ה' מצוה ופורש  ונוהגי� ז             

  

  , ד יו�"אסור להתייחד עמה כל י
  

  .  ב"כדאיתא בסימ� שמ, אלא הוא יש� בי� האנשי� והיא ישנה בי� הנשי�
  ]חיישינ� דאתי לזלזולי ביה, ימי המשתה תחלה' דכיו� שהקילו לו רבנ� והתירו לו לנהוג ז[                           

  

מותר להתייחד עמה , כ מת לו מת"ואח, תחילו ימי המשתה שלואבל א� כנס לחופה וה
  שהרי לא,  דליכא למיחש דאתי לזלזולי[.   והוא שבעל,  כמו בשאר אבלות

  ]שקדמו לה� ימי החופה, הקילו לו כלו�                                                       
  

  .בי� בחול בי� בשבת, אסור להתייחד עמה כל ימי האבל,  אבל א� לא בעל
  
  
  
שהרי לא ,  ב/שצט�א ב"ש הרמ"כמ, מותר לו להתייחד,  וכ� מי שאירעו אבל ברגל  :!"ש

וג� לית ביה אפושי שמחה כל כ! כמו ,  הקילו לו שו� דבר אלא הרגל מעצמו הוא שנקבע
 ]שמדמה זאת לאבלות דחת� ד"א המובא בראב"ודלא כי   ,ד"ש וראב"רא, �"כרמב.    [חת�


