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  .ד �ד כתובות

  ?הא
 מעכבי
 את החתונה מחמת אבל, באופני
 דלהל�

  

בכר�  
1

במתא מחסיא  
2

  בכפר  

  אי� מעכבי�  אי� מעכבי�  מעכבי� ג בשר"כשנת� מי
 ע


  אי� מעכבי�  מעכבי�  מעכבי�  כשלא נת� מי

  

  ].ה אבל"תוד[? מתי מותר לאבל לישא אשה

  

  
  בני
 גדולי
ביש לו   ביש לו בני
 קטני
  בבחור שאי� לו בני

  רק אחר שלשי� י"לר

  מיד אחר השבעה ת"לר

  נושא אחר השבעה
  ולבעול רק אחר שלשי�

   אחר שלשי�:באביו ואמו
  רגלי�'  אחר ג:מתה אשתו

  

  ?או לא, הא
 יש� בי� האנשי
 ואשתו בי� הנשי
, באבלות או מי שאשתו נדה

  

  כשבא עליה ביאה ראשונה  כשלא בא עליה ביאה ראשונה  

 ' לביאור א
  'בגמ

'הוא יש� וכו: באבילות דידיה
3

  
 יש� יחד עמה:באבילות דידה

4
  

  

  לותבאב

  

  'הוא יש� בי� האנשי� וכו
' הוא יש� וכו:באופ� סוגיי�  לרב אשי

5
  

 יש� יחד עמה:בשאר אבלות
6

  

  יש� יחד עמה  'הוא יש� בי� האנשי� וכו באשתו נדה

  

  

                                                           

1
וכיו� שיהיה ,  יכול למכור ש�)שצרי� להאכל מיד (שנת� עליו מי�בשר ' דבקל יכול למכור ואפי 

 .מת אביוב'  אפילא חיישינ�, לו מעות אחר ימי האבל יוכל לקנות צרכי סעודה
2

ולא ככפר שלא , שהוא מקו� בינוני שאינו ככר� שיש בו אינשי טובא וקופצי� הרבה לקנות בשר 
 .מזדב� כלל מחמת מיעוט האנשי�

3
לכ� הוא יש� בי� האנשי� ואשתו בי� הנשי� , שאבילות קילא ליה מאיסור נדה שהוא בכרתדכיו�  

 .שכבר בא עליה ביאה ראשונה' אפי
4

ולכ� א� שאבלות , ולא חיישינ� דג� א� ירצה להתייחד עמה לא תניח לו אשתו מחמת אבלותה 
 .קילא ליה מותר

5
, כ אבלות"ה ונוהג שבע ברכות ורק אחדכיו� שהקלנו להכניס המת לחדר ואת החת� והכלה לחופ 

ולכ� הדי� הדי� שהוא יש� בי� האנשי� ואשתו , יש לחוש שמא תהא האבילות הזאת קלה בעיניו
 .בי� הנשי�

6
 .ואי� חילוק בי� א� הוא אבל או היא אבלה 


