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  סימ�  שמב
  

  מי שהכי� צרכי חופתו ומת לו מת
  

  :כתובות  גפ  "ע  ע"שו
  

äø÷îä:  
  

 ולכ� אי� מי(ומת אביו של חת� ,     שאפה פתו וטבח טבחו ומזג יינו, מי שהכי� כל צרכי חופתו
וא� תדחה החופה יפסיד מה , והוא במקו� שאינו מצוי למכור,  )שיטרח בעבורו פע� אחרת

  .שהכי�
  

ואיכא תמרוקי נשי� וקישוטי� , )ולכ� אי� מי שיטרח בעבורה פע� אחרת(ה של כלה או שמתה אמ
�  .שאינ� מתקיימי

  
שימות . 2. שיפסידו מה שהכינו, שיש פסידא. 1:  תנאי� 2כ
 צרי� �א�[

  .]מי שלאחר מותו לא יהיה לה� מי שיטרח בעבור� פע� נוספת
  

  
  
כ צרי" להשתדל "כיו� דהשתא בע, ידחה החופה, � הכלאבל א� לא הכי, דווקא שהכי� כל צרכי חופתו :ח"ב

�  .וכ� לגבי תכשיטי�.   להכי� לו את שאר הדברי
  

פ א� לא יעשה החופה מיד יפסיד מה שהכי� כבר ושוב אי� מי שיכי� לה� "כיו� שעכ, ח"על הב חולק� "ש
  .מה שכבר נפסד

  
  

ïéãä:  
  

  כיו
 שא�(   .ל בעילת מצוה ופורשובוע, ואת החת� ואת הכלה לחופה, מכניסי� את המת לחדר

  ג דאונ
 נמי אסור"ואע,    יקברוהו  יחול עליו אבילות  ושוב לא יוכל לכנוס לחופה עד שיעבור האבלות                         
  ) ר יותרמ הכא הקילו והתירו תשמיש לאונ
 ולא לאבל שחמו"מ,  א"וכדלעיל בסימ
 שמ, בתשמיש המטה                         

  
כ נוהג שבעת ימי "וכיו� שחלה עליו החופה הויא לדידיה כרגל ונוהג שבעת ימי המשתה ואח


""""הרהרהרהר                  .   אבלות


  ,שלדברי הגאו
  דיו� מיתה וקבורה  חייב באבלות מדאורייתא  כתב  
  ני� לעקור דבר מ
 התורה ד מת"טעמא דנוהג ימי משתה ברישא הוי משו� דב                               

  אינו ראוי להתעסק בדברי� של שמחה כל אותו     ôìå"æ,        בשב ואל תעשה                               
  .והיינו שב ואל תעשה, אלא שאינו חייב לעשות מעשה של אבלות, היו�                               
                       ùä êà"ê  דקיכתב שלדי 
  מותר,  יג שיו� ראשו
 אינו אלא דרבנ
/שצט�ל ב"ד

 אלו"ומטע� זה השמיטו המחבר והרב דברי הר, להתעסק בדברי� של שמחה                                     .  

                                  

  
  

ומותר  ',   וכל שבעת ימי המשתה נוהג בה� דברי� שבצינעא ואסור בתשמיש המטה וכו

""""כרמבכרמבכרמבכרמב[.    בגיהו$ ותספורת


  ,משו� דכתיב מל� ביפיו תחזינה עיני�,  שמתיר גיהו' ותספורת  

  .מפורס� הוא דמשו� ֵאבל הוא עושה כ
, כ כל כמה דלא מגה' ומספר"וא                               
  


 הסכי�"שהרמב(ל "ו
 הנוטעמו שהרי לדעת הגא,  אוסר  חחחח""""ואילו הבואילו הבואילו הבואילו הב                                 
  .]וכ
 סובר שזה דברי� שבצינעא,  הרי עוקר דבר מהתורה במעשה) לדעתו                               

  
  
  

לכ� לעניי� שלושי� אינו ,  שכיו� שמותר בגיהו$ ותספורת  �"פ הרמב"עע "בשו והוסי% עוד
כיו� שאסור ג� , מוני� שלושי� מימי הרגללעומת שאר רגל  ש( .       ימי אבלות ואיל"' מונה אלא מז

ח שאוסר גיהו$ ותספורת מודה למעשה "וא% הב[].    'כ נהג בו מצות ל"וא[ברגל בגיהו$ ותספורת מחמת אבלות 
  )] ומטע� שיש לחלק בי� ימי משתה של חת� שה� רגל שלו בלבד לבי� רגל של ציבור, לדי� זה
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  ד יו� אלו"י� די
 ייחוד ב
  

ימי ' ימי המשתה וז' הלכ" כל ז, ואסור בתשמיש המטה...   :�"ד ורמב"ראב פ"עע "שו
�  .האבל הוא יש� בי� האנשי� והיא ישנה בי� הנשי

  
  : כתבא   "והרמ

  

ואי� צרי" להיות לה� שתי שמירות ,  שאסורה ליחד עמו ביו� כמו בלילה  )ש"רא(א "י
�  )שימור כלל אי� צריכי�,  ני� בחדר אחדוא� אינ� יש(.        רק הוא בי� האנשי� או היא בי� הנשי

  

  .וביו� מותר להתייחד עמה,  דבלילה צרי" שתי שמירות  )�"רמב, ד"ראב(א "וי
  

  .ליקח קט� אצל החת� וקטנה אצל הכלה  ואי� מתייחדי� בלא קט� או קטנה  והמנהג
  
  

  ?והרי שאר אבל מותר בייחוד,  מדוע אסורי� בייחוד
  

  ימי ' כ אפילו אירע בו אבלות תו" ז""  דא"והקשה עליו הש(.       א לוכיו� שאשה חדשה הי  :ז"עט
  )ג"והא ליתא כמבואר בסימ� שפ,  אסור להתייחד המשתה                                                                    

  

התירו לו חכמי� ימי המשתה ו' שהרי מת לו מת קוד� שחלו ז, כיו� דאבלות דהכא קילא ליה  :�"ש
ואיכא , )והתירו תשמיש לאונ�(להכניס את המת לחדר ואת החת� וכלה לחופה כדי לדחות האבלות מעליו 

  .למיחש דלמא אתי לזלזולי ביה
  
  

  ?הא� איסור ייחוד הוא רק בבעולה או ג� בבתולה
  

דנהי דאבלות דהכא ,  אבל בבתולה מותר לייחד,  בבעולהע ה� "דברי השו  :�"ש, ח"ב
כיו� דבזמנינו בכל (מ כיו� שבעל אסורה לו משו� ד� נדות שחמיר "מ, ]כמבואר לעיל[ילא ק

  ).בעילת מצוה פורש כדי� נדה
  

כיו� דבזמ� התלמוד לא היו פורשי� אחר בעילת ,  ג� בבתולהג� בזמנינו אסור   :ז"ט
אלא  דאי� בנו כח, לכ� אי� לנו להקל בזה,   ולכ� היה חיוב בשמירה, מצוה כדי� נדה

  .להחמיר ולא להקל
  
  
  

        ????מה די
 שאר הרחקות וחיבוק ונישוקמה די
 שאר הרחקות וחיבוק ונישוקמה די
 שאר הרחקות וחיבוק ונישוקמה די
 שאר הרחקות וחיבוק ונישוק    � � � �     """"ואסור בתשמיש המטהואסור בתשמיש המטהואסור בתשמיש המטהואסור בתשמיש המטה"..."..."..."...                
  

אבל במיני פרישות ,  שדווקא בתשמיש וביחוד אסור  ד"כראב משמע שפסק ע  "שומה
והיינו (. מותר,   בחיבוק ונישוק' ואפי, כמזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו

  )ז"ט � שלא היו פורשי� אחר בעילת מצוה  בזמ� התלמוד
  

  .אסורש   כרבינו ירוח� פסק�  "הש
  
  
  

נוהג  כ"וכיו
 שחלה עליו החופה הויא לדידיה כרגל ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"...

  ?ימי המשתה פגע בו רגל' מה הדי
 א� בתו� ז �  ..."שבעת ימי אבלות
  

וחייב בשבעה , אבלות  אי� הרגל מבטלודבפשוטו כיו� דעדיי� לא חל עליו , ע"צ  :א"רעק
שבלא נהג שעה ,   היינו סוכות ושמיני עצרת, ודומה לשתי רגלי� שפגעו זה אחר זה:  א"גליו� מהרש(.    אחר הרגל

  ) ע מפסיק"אי� ג� שמ, קוד� לכ�' א
  

ינו רק ימי משתה א' אולי הטע� דרגל של ז:  א"גליו� מהרש(.    הרגל מפסיק את גזירת שבעה  :ג"כנה
  )ומפסיק' ואתי רגל שביו� א, ובשבת מיקרי נהג אבלות,  כמו שבת
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  ל"התנאי� שבמקרה הנ 2כאשר לא מתקיימי� 
  

אית ליה פסידא ומתה ' או אפי,    כגו� במקו� שמצוי למכור מה שהכי�, וא� אי� לו פסידא
 �אמו של חת� או אביה של כלה או אחד משאר קרוביה� שנשאר מי שיכי� לה� לפע

  :אלא,  ]ע"שו[=לא התירו לדחות האבלות ,     אחרת
  

ובועל בעילת מצוה , ואת החת� והכלה לחופה,   מכניס המת לחדר  :" גיאת"רי, ג"בה
  .כ שבעת ימי המשתה"ונוהג שבעת ימי אבלות ואח, ופורש

  

כ מכניסי� את החת� "ואח, ונוהג שבעת ימי אבלות, קובר מתו מיד  :�"רמב, �"רמב
ולא מאחרי� ליה שלושי� יו� כשאר נישואי� , ונוהג שבעת ימי המשתה, פה מידוהכלה לחו

  ע"פ  שו"וכ .           כיו� דטריח ליה וקאי עילויה מילתא
  

ודוחה חופתו עד שיעברו כל שלושי� יו� , ונוהג שבעת ימי אבלות, קובר מתו מיד  :ש"רא
  ).א� לא שיש לו בני� קטני� או לא קיי� פריה ורביה(
  
������������������������������������������������������������������������������������������������  
  

נוהג , שאינ� ראויי� לטרוח) של כלה(ואמה ) של חת�(באביו   :)כ"בנקה הובא(רבינו ירוח� 
  )ילהתנאי� כדלע � 2וכאמור מהטע� שצרי" ל(.     ואפילו היכא דאיכא פסידא, אבלות תחילה

  
די� שאר קרובי� יש ,  )של כלה(ואמה ) של חת�(שבזמנינו אפילו מת אביו   כתבכ "בנקה
�דהא שכיח הרבה ששאר קרובי� מטריחי� עצמ� ומכיני� צרכי סעודה ותכשיטי� ,    לה
, ימי האבלות' ואי� בועל עד שיעברו ז, והלכ" בכל עניי� נוהג אבלות תחילה,       לכלה
  .המשתה ימי' כ נוהג ז"ואח

  
אבל א� כבר כנס ,  שכל זה א� לא כנס עדיי�,  בעניי� הדי� דמתו אביו או אמה  כתב ז"הט

דלא התירו זה אלא משו� פסידא ובזה ליכא ,   אסור בבעילת מצוה, כ מתו"ולא בעל ואח
ותיכ% .       דמאי דהוה הוה שהרי לא יעשו סעודה שנית, פסידא דסעודה א� ידחו הבעילה

ל כרגל "דאי� לומר כיו� שחלה עליה החופה הו,   כ תיבעל"ימי אבלות ואח' ות זתתחיל למנ
ימי המשתה תקינו ' דזה אינו כיו� דז,  ימי החופה' וממילא לא תתחיל באבלות עד שיכלו ז

  .ד יו�"וה� לא ניחא להו בהאי תקנתא כיו� שתצטר" להמתי� י, רבנ� לשמח חת� וכלה
  

 ��������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������  
  

כ באותו יו� מת אחד מקרובי "ואח,  א� כנס כבר ולא בעל עדיי�
  ]:לא אביו או אמה[החת� 

  

,  ימי אבלות' כ ז"נוהג ימי המשתה ואח  ]:כ הדרישה"וכ[י גיאת  והרב דוד כה�  "ר
.     כי מאחר שבר" ברכת נשואי� כבר חלו עליו ימי המשתה,      מת ברגלכמו שמת לו 

,    דנראה דלא חל עליו השמחה עד שיבעול' אמרינ� דבועל בעילת מצוה וכו פ דכשמת אביו"ואע[
' ולא אלימא האי שמחה לחייבו ז, רק שהיה הכל מוכ�, שאני הת� דחל האבלות קוד� הנשואי�

אבל הכא ,     ימי המשתה' כ התירו לבעול קוד� כדי שיחולו עליו ז"עו,  ימי המשתה עד שיבעול
ימי המשתה ' אבל אי� בועל עד שיעברו ז             .]כבר חלה שמחה עליו בלא בעילה, שכבר נשא

  .ימי האבלות' וז

  
  .דלא חלה עליו שמחה עד שיבעול,     ינהוג אבלות תחילה  :ש"רא

  פשוט שמשלי�,  כ מת לו מת"א� בעל ואח, כ"וא[                                                                          
  ]ימי אבלות' כ מונה ז"ימי המשתה תחילה ואח' ז                                                                                         

  

' שבכ" ירויחו הקדמת בעילת מצוה ז, וכתב טע� בזה,     חילהשינהוג אבלות ת  ז"טוכ"  סובר  ה[  
�ימי אבלות ותיאסר ' ימי המשתה והיא אסורה לבעלה תצטר" להמתי� ז' כיו� שא� תנהוג תחילה ז,   ימי

  .  ]ד יו�"י


