
 

 

  

  

  

  תספורת ועטיפת הראש ותפילין

ְפָרעוּ ָר " לבני אהרן מדקאמר להו רחמנא ,אבל אסור בתספורת ')י"ד ב( יֶכם ַאל תִּ  ,(אל תגדלו, אלא תסתפרו)" אׁשֵ

  . א אסורמכלל דכולי עלמ

 בית דיןמנודה שמת  .מנודין ומצורעין אסורין לספר ולכבס ,א שמעת ?מנודין ומצורעין מה הן בתספורת ו א')”(ט

שולחין ומניחין  בית דיןאלא  ,לא שיעמידו עליו גל אבנים כגלו של עכן :יהודה אומר ביר .סוקלין את ארונו

  .סוקלין את ארונו בית דין ,ללמדך שכל המתנדה ומת בנידויו .אבן גדולה על ארונו

ָפםְולֹא ַתְעֶטה ַעל "ליחזקאל  מדקאמר ליה רחמנא ,אבל חייב בעטיפת הראש מכלל  ,(אל תנהג מנהגי אבלות)" ׂשָ

  .דכולי עלמא מיחייבי

 ,והן מתעטפין ויושבין כמנודין וכאבלים(דתני גבי תעניות) , תא שמעאמר רב יוסף:  ?מנודה מהו בעטיפת הראש

  אמר ליה אביי: דלמא מנודה לשמים שאני, דחמיר. .מו עליהם מן השמיםעד שירח

ָפם ַיְעֶטה", א שמעת ?מצורע מהו בעטיפת הראש   מע מינה.ש ,מכלל שחייב בעטיפת הראש, "ְוַעל ׂשָ

ֵאְרָך ֲחבֹוׁש ָעֶליךָ " מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל, אבל אסור להניח תפילין   .מכלל דכולי עלמא אסור ",ּפְ

   .תיקו ?ה מהו בתפיליןמנוד

  )ולא איפשיטא(? מצורע מהו בתפילין

  שיטות הראשונים

רבינו חננאל, . ודעת 1שמנודה חייב בעטיפת הראש, וראבי"ה רב האי גאון,בה"ג, שאילתות, דעת : עטיפת הראש למנודה

  .2השו"עיטו השמיטו. וכן השמ והרמב"םדבעיא דלא איפשיטא, ולקולא עבדינן, ואינו חייב.  ,ורא"ש ף,רי"

הילכך מותר , ירוחם רבינו. ופירש דבריו כל אלו אזלינן בהו לקולאד רי"ףכתב : דין מנודה ומצורע בהנחת תפילין

  פסק במקום אחד  4והשו"ע .3שאסור בתפילין רבעל העיטו. ודעת (משמע שחייב)הדין  הרמב"ם כן השמיט. וליןילהניח תפ

                                                
  דדברי אביי דחייתא בעלמא נינהו.  . 1
כאבל, ומותר ברחיצה וסיכה ותשמיש המטה : "אין צריך קריעה ועטיפת ראש וכפיית המטה (ס"ק יב)יו"ד שלד,ב. וכתב הש"ך   . 2

(אוצר הגאונים, . רב האי גאון (פרשת מקץ, שאילתא ל)ובתפילין ושאלת שלום, כן הסכמת רוב הפוסקים." מקורות: שאילתות 

  .(סי' ד). רא"ש (ז ב בדפיו)ף . רי"(הל' תלמוד תורה ז,ד). רמב"ם סי' תתמ)(. ראבי"ה (הל' נידוי, סי' מז). בה"ג כח)-התשובות, סי' כז
והמאירי כתב: מצורע ומנודה, הדבר ספק אם אסורין בתפילין אם חייבין, ואין לנו בהן הכרע, אלא שהדעת מכרעת להתיר בהם   . 3

על רבי אליעזר, נכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפיליו, אלמא  (פרק ארבע מיתות, ס"ח א')את המנודה, ממה שאמרו בסנהדרין 

היה מניח בנדויו שהרי בשעת מיתתו אמרו הותר הנדר. ואף על פי שיש שפירשוה על הורקנוס שהיה מניח תפילין, אין  שתפילין

(כדעת ראב"ד, הובא להלן ט"ז א', שיכול נראה כן. ומכל מקום אפשר שלכבוד ר' אליעזר פירשו בנדויו להקל עליו בקצת דברים 

, וכל שכן בתפילין שהם לתלמיד חכם עיקר גדול בעניינו. ומצורע מיהא הנידוי) המנדה לפרש שלא יהיה המנודה חייב בכל דיני

  יראה לאיסור.
(שם פסק שמנודה אסור בתכבוסת ותספורת. וכתב בביאור הגר"א, ס"ק ט: גמרא וברייתא שם. אבל שאר דברים יו"ד שלד,ב   . 4

כתב: עיין בל"ח (ס"ק לח) . והמשנ"ב אסור בתפילין)(שם פסק ש. או"ח לח,יג דסלקא באבעיא, קיימא לן ספיקא דרבנן להקל)

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ט"ו| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  .כבעל העיטורפסק . ובמקום אחר כרי"ף

ולא עוד אלא  .ואין קורעין ולא חולצין ולא מספידין עליו ,דינו כמאבד עצמומנודה שמת שרמב"ן  דעת: דה שמתמנו

. 6שאין מונעים ממנו שום דבר הרשב"אודעת  .עומדים בשורה ומנחמים ,אבל כבוד של חיים עושין לאבליו .5שמבזין אותו

  .כרמב"ןפסק  והשו"ע

שמת פטור מגזירתם ואין סוקלין כיון  ,אבל לממונא .קירותא ועובר על דברי חכמיםהני מילי לאפד רמב"ן ורשב"אכתבו ו

  .7השו"ע. וכן פסק ומספידין לו כראויארונו, 

  שולחן ערוך

י וחרם, סימן שלד) "ד, הלכות נדו ו י )  

ה  ב.  ִתְכּבֶֹסת ּוְבִתְסּפֶֹרת ּוִבְנִעיַלת ַהסַּ ... ַהְמֻנּדֶ ל, ָאסּור ּבְ ָאֵבל (ראב''ד ורא''ש)ְנּדָ   ...ּכְ

י  ג.  ת, ּבֵ ּמֵ ה ׁשֶ יִחיןְמֻנּדֶ ין ׁשֹוְלִחין ּוַמּנִ י  ָעָליו, ְולֹא חֹוְלִצין, ְולֹא ֶאֶבן ַעל ֲארֹונֹו, ְוֵאין קֹוְרִעין ת ּדִ יִדין. ְוָהֵני ִמּלֵ ַמְסּפִ

טוּ  ת, ּפָ ּמֵ יָון ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכִמים; ֲאָבל ְלָממֹוָנא, ּכֵ יִדין אֹותֹו ְלַאְפִקירּוָתא ְועֹוֵבר ַעל ּדִ ֵזָרָתם ְוֵאין סֹוְקִלין ֲארֹונֹו, ּוַמְסּפִ ר ִמּגְ

ָראּוי.   ּכָ
, סימן לח) ן לי ח, הלכות תפי   (או"

ין  ג.  ִפּלִ ה ּוְמצָֹרע ֲאסּוִרים ְלָהִניַח תְּ   .ְמֻנּדֶ

  שאילת שלום ותלמוד תורה

  .תנהג בזה כאבל)(ו" ֵהָאֵנק ּדֹם" ליחזקאלדקאמר ליה רחמנא  ,אבל אסור בשאילת שלום ו א')”(ט

, ובשאילת שלום שבין אדם לחברו כבני אדם הנזופין תא שמע? אמר רב יוסף: מנודה מהו בשאילת שלום

  למקום. אמר ליה אביי: דלמא מנודה לשמים שאני, דחמיר.

ָפם ַיְעֶטה" ,א שמעת ?מצורע מהו בשאילת שלום  ,שיהא כמנודה וכאבל ,שיהו שפתותיו מדובקות זו בזו "ְוַעל ׂשָ

  מע מינה.ש ,ואסור בשאילת שלום

  ".ּדֹם"מדקאמר רחמנא ליחזקאל  ,אבל אסור בדברי תורה

  לא שונה  8םמוחר .נשכר ונשכרין לו ,מנודה שונה ושונין לו ,א שמעת :אמר רב יוסף ?מנודה מהו בדברי תורה

                                                                                                                                                                         

ובשארי אחרונים דפוסקים להיפך. וכתב הפמ"ג דיניחו בלי ברכה. אבל מביאור הגר"א משמע (יו"ד שלד,ב, ס"ק יב) ובש"ך 

  ."ו א', ד"ה אף התפילין)(ט. מאירי הפטור והחיוב) ,(שער א, הל' תפילין, חלק השביעילכאורה דצריכין לברך גם כן. מקורות: בעל העיטור 
  כדאמרינן שסוקלין את ארונו.  . 5
דלא שמענו אלא בית דין סוקלין את ארונו בהנחת אבן על הארון, אבל מתעסקין עמו לכל דבר. שלא אמרו אין מתעסקין עמו   . 6

  ו במוחרם לא אמרו.לכל דבר אלא הרוגי בית דין ובמאבד עצמו לדעת ובפורשין מדרכי צבור והמסורות, אבל במנודה ואפיל
  . (שו"ת, ח"א סי' תשסג; ח"ה סי' רלו). רשב"א (תורת האדם, שער האבל, עניין ההתחלה, עמ' קנו)יו"ד שלד,ג. רמב"ן   . 7
לסרב בבית  (דהיינו הקשה ערפו)שאמרו יהא בחרם, והוא חמור מאד, ואין עושין אותו אלא על עבירה חמורה, או למי שנתקשה   . 8

  . ריטב"א. (ט"ז א')כדאיתא לקמן דין ג' פעמים, 

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ט"ו| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

ועושה לו חנות קטנה  .מודוישלא יפסיק את ל ,שונה הוא לעצמוֲאָבל  .לא נשכר ולא נשכרין לו ,ולא שונין לו

  .שמע מינה ,בפקתא דערבות (למכור מים) זבוני מיא (כגון) :ואמר רב .בשביל פרנסתו

ר ָעַמְדתָּ ִלפְ . ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניךָ ְוהֹוַדְעתָּ " :א שמעת ?מצורע מהו בדברי תורה ֹחֵרב 'הֵני יֹום ֲאׁשֶ מה  ,9"ֱאלֶֹהיָך ּבְ

הזבין  :מכאן אמרו ., אף כאן, באימה וביראה וברתת ובזיעוביראה וברתת ובזיעבאימה  (במעמד הר סיני) להלן

ולשנות במדרש ובתלמוד בהלכות  ,מותרין לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ,והמצורעין ובועלי נדות

  .שמע מינה .ובעלי קריין אסורין ,ובאגדות

  שיטות הראשונים

פסק שאבל  ראבי"הו .מרדכיהוכן פסק  עניינא לקולא. בהאי נןדאמרי וכל תיקו, הרי"ףכתב : מנודה מהו בשאילת שלום

. אלא שהמנהג קבוע להחמיר ,ומתוך כך יש מקילים בה כתב דבעיא לא איפשיטא, והמאירי. 10אסור בשאילת שלום

  .11השו"עוכן השמיטו.  והרמב"ם

) 'ז א"(יוכן לקמן  .תר לדבר עמומכלל שמו ,מדקמבעיא להש"ס אם מותר בשאילת שלום: הרא"ש: כתב דיבור עם מנודה

  .12השו"עה. וכן פסק דיבר רב יהודה עם ההוא דהוו סנו שומעני

  שולחן ערוך

סימן שלד) י וחרם,  נידו "ד, הלכות  ו י )  

ד'  ב.  ִבין ּבְ ה, ֵאין יֹוׁשְ ּתֹו ּוָבָניו.  ַהְמֻנּדֶ יתֹו, ׁשָ ((ר''ן) ַאּמֹוָתיו, חּוץ ֵמִאׁשְ ֵני ּבֵ  .)ְוֵיׁש ְלָהֵקל((טּור ובת''ה ִסיָמן רע''ו)  )ֵריְוֵיׁש אֹוְמִרים ַאף ּבְ

ָרה.  ְוֵאין .ִעּמוֹ  (טּור) )ְוׁשֹוִתין(ְוֵאין אֹוְכִלין  ִריְך ֲעׂשָ ּצָ ָבר ׁשֶ ִנין ָעָליו. ְוֵאין ּכֹוְלִלין אֹותֹו ְלָכל ּדָ   ְמַזּמְ

הּוא ֲעַבְרָין הגה: ב ׁשֶ ֵפרּוׁש, ַאף ַעל ּגַ ֵזַרת ִצּבּור ֲאָבל ִאם לֹא ִנּדּוהּו ּבְ ָעַבר ַעל ּגְ ל ִעּמֹו  ,אֹו ׁשֶ ּלֵ (ריב''ש ִסיָמן ְמָצְרִפין אֹותֹו ְלִמְנַין י' ְלִהְתּפַ

ִחין) ֶרק ֵאּלּו ְמַגּלְ הֹות ַאְלָפִסי ּפֶ ִים ְוַהּגָ תַּ בּועֹות ׁשְ ַכי ֵריׁש ׁשְ ֵאין ְמָצְרִפין אֹותֹו ְלִמ  .קע''ב ּוָמְרּדְ ׁש ׁשֶ ה ַמּמָ ר  ,ְנָיןַוֲאִפּלּו ְמֻנּדֶ ל ָמקֹום ֻמתָּ ִמּכָ

ֶנֶסת  ֵבית ַהּכְ עֹודֹו ּבְ ל ּבְ ּלֵ ''א וריב''ש סי' קע''ב)ְלִהְתּפַ ּבָ ׁשּוַבת ָהַרׁשְ ם תְּ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ּלֹא ִיְדחֹק ְיִחיִדים  .(ּבֵ ֶנֶסת, ׁשֶ ית ַהּכְ ֲהגּו ְלָגְרׁשֹו ִמּבֵ ּנָ ּוָמה ׁשֶ

ע ַאּמוֹ  ִריִכים ְלִהְתַרֵחק ֵמַאְרּבַ ּצְ ם בריב''ש)ָתיו. ׁשֶ   .(ׁשָ

ִתְכּבֶֹסת ּוְבִתְסּפֶֹרת ּוִבְנִעיַלת ַהסַּ  ל, ְוָאסּור ּבְ ִרין  (ראב''ד ורא''ש)ְנּדָ ּכָ ר, ְוִנׂשְ ּכָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה. ׁשֹוֶנה, ְוׁשֹוִנין לֹו. ִנׂשְ ר ּבְ ָאֵבל. ּוֻמתָּ ּכְ

כָּ  ְחָרם, לֹא ׁשֹוֶנה ְולֹא ׁשֹוִנין לֹו; לֹא ִנׂשְ יו לֹו. ְוַהּמֻ ֵדי ַחּיָ ִרין לֹו; ְוֵכן ָאסּור ְלַהּנֹותֹו יֹוֵתר ִמּכְ ּכָ ''א)ר ְולֹא ִנׂשְ ּבָ ׁשּוַבת ַרׁשְ ֲאָבל  .(תְּ

ר ִע  ר ְלַדּבֵ ְרָנָסתֹו; ּוֻמתָּ ֵדי ּפַ ה ּכְ ה לֹו ֲחנּות ְקַטּנָ ְלמּודֹו, ְועֹוׂשֶ ח תַּ ּכַ ּלֹא ִיׁשְ ה ְוִעם ַהּמֻ ׁשֹוֶנה הּוא ְלַעְצמֹו, ׁשֶ ֻנּדֶ ְחָרם, ם ַהּמְ

ֵפרּוׁש.  ין ּבְ ית ּדִ ן ֶהְחִמירּו ָעָליו ּבֵ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

                                                
  י.-דברים, פרשת ואתחנן, ד,ט  . 9

  עטיפת הראש, דדברי אביי דחייתא בעלמא נינהו.וכפי שביאר לעיל גבי   . 10
: אבל אין צריך (ס"ק יב)יו"ד שלד,ב. ועל מה שפסק השו"ע: ואסור בתכבוסת ובתספורת ובנעילת הסנדל, כאבל. כתב הש"ך   . 11

קריעה ועטיפת ראש וכפיית המטה כאבל. ומותר ברחיצה וסיכה ותשמיש המיטה ובתפילין ושאילת שלום, כן הסכמת רוב 

(ט"ו א', ד"ה אבל אסור . מאירי (סי' תתקלה). מרדכי (מועד קטן, סי' תתמ). ראבי"ה (ז ב בדפיו)הפוסקים. מקורות: רי"ף 

  .בשאילת)
  .(סי' ד)יו"ד שלד,ב. מקורות: רא"ש   . 12

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ט"ו| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

א ְלֹצֶרךְ  הגה: ר ִעּמֹו ֶאּלָ ְדָבִרים, ְולֹא ְיַדּבֵ ה ִעּמֹו ּבִ ל ָמקֹום לֹא ַיְרּבֶ ר ִעם ָהָאֵבל  ,ּוִמּכָ ַדּבֵ ּמְ מֹו ׁשֶ ''ל).ּכְ הֹות ַאְלָפִסי וריב''ש ַהּנַ ָאסּור  (ַהּגָ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ד' ַאּמֹוָתיוֵלי ב ּבְ ם  ,ׁשֵ ָ ם, ֵאין ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ִמׁשּ א ְלׁשָ ה ּבָ ה ְוַהְמֻנּדֶ ִחּלָ ב תְּ ָאָדם יֹוׁשֵ ל ׁשֶ ם ַהקּוְנְטֵרס)ּכָ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ָהֵוי  .(ּבֵ ֵנס ְלֵביתֹו, ּדְ ְוָאסּור ִלּכָ

ב  ין עֹוֵמד ְליֹוׁשֵ ד' ַאּמֹוָתיו, ְוֵאין ִחּלּוק ּבֵ םּכְ    .)(ׁשָ

   וס, קריעה, כפיית מיטה, מלאכה, רחיצהכיב

ִלי" 13דכתיב ,אבל אסור בתכבוסת ו א')”(ט ה ֲחָכָמה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהְתַאּבְ ָ ם ִאׁשּ ָ ח ִמׁשּ ּקַ קֹוָעה ַוּיִ ַלח יֹוָאב תְּ ׁשְ ָנא  ַוּיִ

י ה ֶזה ָיִמים ַרבִּ  ֵאֶבל ְוַאל ָנא ִבְגֵדי ְוִלְבׁשִ ָ ִאׁשּ ֶמן ְוָהִיית ּכְ סּוִכי ׁשֶ ֶלת ַעלתָּ   14".ֵמת ים ִמְתַאּבֶ

   ?מנודין ומצורעין מה הן בתכבוסת

   מע מינה.ש ,מנודין ומצורעין אסורין לספר ולכבס, שמעא ת

  .מיחייבי ולי עלמאמכלל דכ ",לֹא ִתְפרֹמוּ " דקאמר להו רחמנא לבני אהרן ,אבל חייב בקריעה

  .תיקו ?מנודה מהו בקריעה

   ?מצורע מהו בקריעה

ָגָדיו ִיהְ " ,א שמעת    .שמע מינה ,שיהו מקורעין ,"יּו ְפֻרִמיםּבְ

ם כמטותי כפו .ם הפכתיהכובעונותי ,כםדמות דיוקני נתתי ב: בר קפרא דתני 15,אבל חייב בכפיית המטה ')בו ”(ט

  16.עליה

  .תיקו ?מנודה ומצורע מה הן בכפיית המטה

יֶכם ְלֵאֶבל" 17דכתיב ,אבל אסור בעשיית מלאכה י ַחּגֵ    .אף אבל אסור במלאכה ,סור במלאכהמה חג א ";ְוָהַפְכתִּ

  ? מנודה מהו בעשיית מלאכה

   .מע מינהש ,מנודה שונה ושונין לו נשכר ונשכרין לו ,א שמעת

   .תיקו ?מצורע מהו בעשיית מלאכה

לִ  18דכתיב ,אבל אסור ברחיצה ה ֲחָכָמה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהְתַאּבְ ָ ם ִאׁשּ ָ ח ִמׁשּ ּקַ קֹוָעה ַוּיִ ַלח יֹוָאב תְּ ׁשְ י ָנא "ַוּיִ י ָנא ְוִלְבׁשִ

ֶמןִבְגֵדי ֵאֶבל  סּוִכי ׁשֶ ֶלת ַעל ֵמת" ְוַאל תָּ ים ִמְתַאּבֶ ה ֶזה ָיִמים ַרּבִ ָ ִאׁשּ   .ורחיצה בכלל סיכה, ְוָהִיית ּכְ

                                                
  ב יד,ב. - שמואל  . 13
  ג א'. ", כלהלן , אי"ה,בהרחבה יתבארו ,יבוס וגיהוץ באבלכדיני   . 14
  טה בהרחבה, להלן כ"ז א'.ראה דיני כפיית המי  . 15
  , רי"ף, רא"ש, תלמיד ר"י מפריש, רמב"ן. וכת"י. ור' דק"ס.(ערך דיוקן)על פי גירסת הראשונים, ראה ערוך   . 16
  עמוס ח,י.  . 17
  ב יד,ב.- שמואל  . 18

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ט"ו| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

   ?מנודה מהו ברחיצה

וכן אתה  .פניו ידיו ורגליו מותר ֲאָבל .לא אמרו אלא כל גופו ,כשאמרו אסור ברחיצה ,א שמעת :אמר רב יוסף

  ?! מאי לאו אכולהו .מוצא במנודה ובאבל

  .אשארא ,לא (ודחי)

  .תיקו ?מצורע מהו ברחיצה

  שיטות הראשונים

והמאירי  .שמנודה מותר ברחיצהורא"ש , 19י"ף, ראב"ד, ראבי"הרדעת בגמרא בעיא דלא איפשיטא. : מנודה מהו ברחיצה

   .20השו"עהשמיט דין זה. וכן והרמב"ם  רא.לחומ רבינו יהונתןהביאו יש אומרים שפסקו לחומרא. וכן דעת והטור 

  שולחן ערוך

סימן שלד) י וחרם,  נידו "ד, הלכות  ו י )  

ה  ב.  ל, ... ַהְמֻנּדֶ ִתְכּבֶֹסת ּוְבִתְסּפֶֹרת ּוִבְנִעיַלת ַהַסְנּדָ ָאֵבל (ראב''ד ורא''ש)ָאסּור ּבְ   ...ּכְ

  תשמיש המיטהונעילת סנדל 

ַרְגֶליךָ וּ " יה רחמנא ליחזקאלמדקאמר ל ,אבל אסור בנעילת הסנדל ')בו ”(ט ים ּבְ ׂשִ מכלל דכולי עלמא  ,"ְנָעֶליָך תָּ

  .אסור

   ?מנודה מהו בנעילת הסנדל

יצא ? הא כיצד .אבל בדרך מותר .לא אמרו אלא בעיר ,כשאמרו אסור בנעילת הסנדל ,תא שמע :אמר רב יוסף

  ?! אכולהו מאי לאו .וכן אתה מוצא במנודה ובאבל .חולץ ,נכנס לעיר .נועל ,לדרך

  . אשארא ,לא )ודחי(

  תיקו ?מצורע מהו בנעילת הסנדל

ת ׁשֶ " 21דכתיב, אבל אסור בתשמיש המטה ִוד ֵאת ּבַ בֹא ֵאֶליהָ ַוְיַנֵחם ּדָ ּתֹו ַוּיָ    .מכלל דמעיקרא אסור ,"ַבע ִאׁשְ

  ? ולא איפשיטא.מנודה מהו בתשמיש המטה

  ? צורע מהו בתשמיש המטהמ

                                                
  אך כותב שירא שמים ראוי שיחמיר על עצמו, כשאר הספקות שם שלא נפשטו.    . 19
: אבל אין צריך קריעה ועטיפת ראש וכפיית המטה כאבל ומותר ברחיצה וסיכה ותשמיש המטה "ק יב)(סיו"ד שלד,ב. וכתב הש"ך   . 20

ובתפילין ושאלת שלום כן הסכמת רוב הפוסקים. מקורות: רי"ף (ח א בדפיו). רא"ש (סי' ד; וכן מפורש בקיצור פסקי הרא"ש). 

  ח א דפי רי"ף). מאירי (ט"ו ב', ד"ה אבל אסור בסיכה).  - ף (ז ב רבינו  יהונתן (ז ב ברי"ף). ראבי"ה (סי' תתמ). וראה נמוקי יוס
  ב יב,כד.- שמואל  . 21

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ט"ו| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

ב מִ " :דתניא א שמע,ת אלא  "אהלו"ואין  .ואסור בתשמיש המטה ,שיהא כמנודה וכאבל ,22"חּוץ ְלָאֳהלוֹ ְוָיׁשַ

  .שמע מינה ",ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם" 23מרשנא ,אשתו

   .ולא בזמן שהוא אונן ,שלמים בזמן שהוא שלם :אומר שמעון ביר :דתניא ,אבל אינו משלח קרבנותיו

  ומצורע לא איפשיטא. מנודה

  שיטות הראשונים

זה מותר  ולפי לא איפשיטא. ולעיל כתב דכל תיקו בהאי עניינא, לקולא.ד ףהרי": כתב תשמיש המיטה למנודה

  25השמיטו. 24והשו"ע כתב שאסור. והשאילתות. השמיטו הרמב"ם .את דבריו רבינו ירוחם בתשמיש המיטה. וכן פירש

 בהאי נןכל תיקו דאמריכוונתו להקל, כמו שכתב לעיל מיניה, דדלא איפשיטא. ו הרי"ףכתב : מנודה מהו בנעילת הסנדל

 הרמב"םואילו  .שאילתות, רי"ד, ריא"ז, וריטב"אוהסיק לחומרא. וכן דעת  26,התקשה בדבריו והראב"דענינא, לקולא. 

  27פסק לחומרא. והשו"עהשמיטו. 

לאו כל שבעת ימי כתב,  ורי"ד. 28פסק שאבל אינו משלח קרבנותיו כל שבעה הרמב"ם: אבל אינו משלח קרבנותיו

  . 30, וכן מדרבנן אף ביום הקבורה29דהיינו יום המיתה, (מהתורה)אלא דוקא כשהוא אונן  ,אבלותו אסור להקריב קרבן

                                                
  ויקרא, פרשת מצורע, יד,ח.  . 22
  דברים, פרשת ואתחנן, ה,כו.  . 23
(תולדות רבינו ירוחם . (סי' ד). רא"ש (הל' תלמוד תורה, ז,ד). רמב"ם (ח א בדפיו). רי"ף (פר' מקץ, שאילתא ל)מקורות: שאילתות   . 24

  .אדם וחוה, נתיב יד, ח"א)
. מצורע (וראה רבינו חננאל)ולגבי דין מצורע בתשמיש המיטה, בימי ספירו אסור בתשמיש המיטה, כמבואר בברייתא כאן להדיא   . 25

  טות הראשונים. ב', בשי-מוחלט מותר בתשמיש המיטה. מצורע מוסגר, מחלוקת ראשונים. וראה בהרחבה לעיל, ז' א'
(מלאכה, רחיצה, ונעילת "וכן אתה מוצא במנודה ובאבל", אהייא מהני תלתא דקתני בברייתא  (תענית י"ג א')דקתני בברייתא   . 26

קאי? אי אמלאכה, מישרא שרי, כדתניא: מנודה נשכר! ואי ארחיצה ואנעילת הסנדל, הא אמרת דלקולא! אלא על כרחיך  הסנדל)

כשברכוהו והודיעו רבי עקיבא, שחלץ  (ב"מ נ"ט ב')שדינהו אנעילת הסנדל, כדאשכחן במילתיה דרבי אליעזר אחד מינייהו, הלכך 

, ובירושלמי: אבל ומנודה שהיו מהלכין בדרך, מותרין (תענית פ"א)מנעליו, אלמא אסור בנעילת סנדל. ותניא נמי הכי בתוספתא 

  לתענית צבור.בנעילת הסנדל ולכשיבא בעיר יחליצנו. וכן לט' באב ו
יו"ד שלד,ב; או"ח תקנד,יז. אמנם בב"י כתב שמהשמטת הרמב"ם נראה שפסק לקולא, כרי"ף, ונקטינן לקולא כדעת הרי"ף   . 27

כתב: ותימה דבב"י פסק כאן דמותר בנעילת הסנדל! וכן כתב הריב"ש (סו"ס קע"ג) בשם  (יו"ד שלד, ס"ק יג)והרמב"ם. והש"ך 

  .(סי' ד). רא"ש (הל' תלמוד תורה, ז,ד). רמב"ם (ח א בדפיו). רי"ף (פר' מקץ, שאילתא ל): שאילתות הרשב"א, והכי נהוג. מקורות
צָֹרע ֵא   . 28 ְבָעה, ֲאִפּלּו ַיִין אֹו ֵעִצים אֹו ְלבֹוָנה. ְוֵכן ַהּמְ ל ׁשִ נֹוָתיו ּכָ ַח ָקְרּבְ ּלֵ ֵאינֹו ינֹו זה לשונו: "ָהָאֵבל ֵאינֹו ְמׁשַ ל ְזַמן ׁשֶ נֹוָתיו; ּכָ ַח ָקְרּבְ ּלֵ ְמׁשַ

ֲחֶנה  ה  -ָראּוי ְלִביָאה ֶאל ַהּמַ ֻנּדֶ ַח; ְלִפיָכְך, ִאם ִהְקִריבּו ָעָליו  -ֵאינֹו ָראּוי ְלַהְקָרָבה. ֲאָבל ַהּמְ ּלֵ ַח אֹו ֵאינֹו ְמׁשַ ּלֵ  - ֵיׁש ּבֹו ָסֵפק ִאם ְמׁשַ

שברישא, אם הקריב באבלותו, לא נרצה, והא לשיטתו אין אבלות מן התורה אלא ביום ִנְרָצה." והקשו האחרונים, דמשמע מדבריו 

  הראשון.
  אבל לא שאר הימים, דמדאורייתא לא הוי אונן אלא ביום המיתה, דכתיב ואחריתה כיום מר. רי"ד.  . 29
אמרינן דיום קבורה הוי אונן  ק' א') -ב'  (בפ' טבול יום, צ"ט. דבזבחים (כגון שמת ביום ראשון ונקבר רק בשני)כשאינו יום המיתה   . 30

  מדרבנן, ואינו מביא קרבן. ודוקא ביום קבורה אחמור רבנן ועבדוה כיום מיתה, משום דאז חייל עליה אבלות כשיסתם הגולל.

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ט"ו| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

  31ה.בי תואפילו איסורא דרבנן לי ,אבל שאר ימי אבלו מביא

  שולחן ערוך

סימן שלד) י וחרם,  נידו "ד, הלכות  ו י )  

ה  ב.  ל ָאסּור בְּ ... ַהְמֻנּדֶ ָאֵבל ,(ראב''ד ורא''ש)ִתְכּבֶֹסת ּוְבִתְסּפֶֹרת ּוִבְנִעיַלת ַהַסְנּדָ   ...ּכְ

ח, הלכות תשעה באב, סימן תקנד)   (או"

יעּו ָלִעיר ַיֲחלֹצוּ   יז.  ּגִ ּיַ ל, ּוְכׁשֶ ְנִעיַלת ַהַסְנּדָ ִרים ּבִ ֶרְך ֻמתָּ ּדֶ ִכים ּבַ ַהּלְ ּמְ ה ׁשֶ   ...ָאֵבל ּוְמֻנּדֶ

  

                                                
  .(תוספותיו, ט"ו ב', ד"ה אבל). רי"ד (הל' ביאת בית המקדש, ב,יא)מקורות: רמב"ם   . 31

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ט"ו| דף:  גפרק: 


