
 

 

  

  

  

  תלמיד חכמיםנידוי 

   .(יצאו עליו שמועות רעות) ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה ')י"ז א(

   .קא מיתחיל שמא דשמיא ,לא לשמתיה .צריכי ליה רבנן ,לשמתיה ?היכי ליעביד :יהודה מר רבא

   ?מידי שמיע לך בהא :ר חנהה בר בלרב מר ליהא

י" במאי דכתי :יוחנן מר רביהכי א :מר ליהא יהּו ּכִ ְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמּפִ ְפֵתי כֵֹהן ִיׁשְ י ׂשִ ְצָבאֹות  ה'ַמְלַאְך  ּכִ

   .אל יבקשו תורה מפיו ,ואם לאו .אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו "?הּוא

  .שמתיה רב יהודה

דקעבר משום  ,ליהוי ההוא גברא בשמתא :אמרה .בי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדולאמתא ד

ן ִמְכׁשֹל" ר לֹא ִתתֵּ    .(שמא יבעט באביו) 1"ְוִלְפֵני ִעּוֵ

ן ִמְכׁשֹלְוִלפְ ": דתניא ר לֹא ִתתֵּ שלא נהגו חכמים קלות ראש  (ומבאר בגמראבמכה לבנו גדול הכתוב מדבר  ",ֵני ִעּוֵ

  .ידויה שלוש שנים)בנ

ליהוי  :אמר .רמא ביה קלא ולא אשגח ביה .אתא ההוא גברא וקאכיל תאיני .ריש לקיש הוה מנטר פרדיסא

נידוי מי נתחייבתי  ,אם ממון נתחייבתי לך !ליהוי ההוא גברא בשמתא ,אדרבה :מר ליהא !ההוא גברא בשמתא

  2?!לך

 !לא ידענא ליה .זיל לגביה דלישרי לך ?ומאי תקנתיה .ידוישלך אינו נ ,שלו נידוי מרו ליה:א .אתא לבי מדרשא

  . ילך אצל נשיא ויתיר לו נדויו ,נידוהו ואינו יודע מי נידהו :דתניא ,זיל לגבי נשיאה דלישרי לך :אמרו ליה

ֵביֶתךָ ": אלא אומר לו ,אב בית דין שסרח אין מנדין אותו ,באושא התקינו :אמר רב הונא ב ּבְ ֵבד ְוׁשֵ חזר  ".ִהּכָ

  .מנדין אותו מפני חילול השם ,וסרח

ְלתָּ ַהּיֹום " 3שנאמר ,אין מנדין אותו בפרהסיא ,תלמיד חכם שסרח :דאמר ריש לקיש ,ופליגא דריש לקיש ְוָכׁשַ

ָך ָלְיָלהְוָכׁשַ  ם ָנִביא ִעּמְ   .כסהו כלילה ",ל ּגַ

כי הוה עייל  .הדר משמית לדידיהו 4,ברישא משמית נפשיה ,מר זוטרא חסידא כי מיחייב צורבא מרבנן שמתא

  .שרי ליה לנפשיה והדר שרי ליה לדידיה ,באושפיזיה

                                                
  ויקרא, פרשת קדושים, יט,יד.  . 1
יש לומר שהיה לו  ,הני מילי לממונא (ט"ז א')כדאמרינן לעיל  ,: אף על פי שמשמתין בעבור ממון(ד"ה נידוי)כתבו תוספות   . 2

ובשם רבינו תם ר. ולא דמי לאיסורא לאלת .נמי צריך שני וחמישי ושני , דבבית דיןועוד .תחילה שמא יפרע דין יתלקרותו לב

  והשתא לא היו עוברים על הגזל. .יםשהיו רגילין באותו מקום שאוכלין באילנות ונותן דמ ,שמעתי
  הושע ד,ה.  . 3
י ומפרש. ותוספות (ד"ה משמית) כתבו: משום צער שצריך לנדות ת"ח. אי נמי, כדי שיהא מפני כבודו (של הצורבא מרבנן). רש"  . 4

  זכור להתיר.

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 זי"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

   .ומיפר לעצמו (=את עצמו) ת"ח מנדה לעצמו :אמר רב גידל אמר רב

   .תיתי לי דלא שמיתי צורבא מרבנן מעולם :אמר רב פפא

(עומדים  דא דצורבא מרבנןכי הא דבמערבא מימנו אנגי ?אלא כי קא מיחייב צורבא מרבנן שמתא היכי עביד

   .ולא מימנו אשמתא ,למניין להלקותו)

  שיטות הראשונים

, רשב"א, שאפילו על דבר שחייב עליו נידוי, הרי זה מפר לעצמו. ודעת הרמב"ם: דעת ומיפר לעצמו ת"ח מנדה לעצמו

. ל כמיניה להתיר עצמולאו כ ,נידוי אבל כשנידה עצמו על דבר שהיה חייב עליו 5דדוקא היכא דלא הוי בר נידוי,

דדוקא נידוי יכול להתיר לעצמו אבל כתב שאם ת"ח נידה לעצמו בדרך שבועה, אינו יכול להתיר לעצמו.  והרא"ש

  7.א"שכר. ויש מי שאומר בתרא, רשב"אכ, ובשם יש מי שאומר רמב"םכסתם  והשו"ע 6.שבועות ונדרים לא

  שולחן ערוך

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

ב  ג. ל ַחּיָ ָבר ׁשֶ לֹוִני, ַוֲאִפּלּו ַעל ּדָ ַעת ּפְ ה ַעל ּדַ יר ְלַעְצמֹו ֲאִפּלּו ִנּדָ ה ְלַעְצמֹו, ַמתִּ ּדָ ּנִ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ אֹוֵמר  תַּ ָעָליו ִנּדּוי. ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ

ִא  אֹוֵמר ׁשֶ יר ְלַעְצמֹו. ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ב ִנּדּוי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהתִּ ִאם ָהָיה ַחּיָ יר ְלַעְצמֹו. ֶרךְ ם ָהָיה ּדֶ ׁשֶ בּוָעה, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהתִּ   ׁשְ

ין, וְ לט.  ּדִ ּלֹא ּכַ ה ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ הַהְמַנּדֶ ַרּבָ ה: ַאּדְ א  !ָאַמר ֵליּה ַהּלָ ְבָרא ַרּבָ ִני הּוא ּגַ ֵ ה ַהׁשּ ּזֶ י, ׁשֶ ִני ִנּדּוי. ְוָהֵני ִמּלֵ ל ׁשֵ ַאף ַעל (ִנּדּוי ׁשֶ

ֵאינֹו ִנְסָמ  י ׁשֶ ה  (מהרי''ק ׁשֶֹרׁש קנ''ח), )ךְ ּפִ ה. ֲאָבל ִאם ַהְמַנּדֶ דֹול ֵמַהְמַנּדֶ א הּוא יֹוֵתר ּגָ ּמָ יָנן ׁשֶ ַחְיׁשִ ֵאינֹו ָידּוַע ִמי הּוא, ּדְ אֹו ׁשֶ

ְלִמיד ָחָכם, לֹא.  ְלִמיד ָחָכם, ְוָהַאֵחר ֵאינֹו תַּ ין תַּ ּדִ ּלֹא ּכַ ְלִמיד ֶנֶגד ַרּבֹו לֹ  הגה:ׁשֶ ין תַּ א ִאם ָנַטל ְוהּוא ַהּדִ ה, ֶאּלָ ַרּבָ א יּוַכל לֹוַמר: ַאּדְ

ין (מהרי''ק ׁשֶֹרׁש ק''ע) ית ּדִ ּלֹא כַּ  .ְרׁשּות ִמּבֵ ה ׁשֶ עֹוׂשֶ י ׁשֶ ה, ַאף ַעל ּפִ ַרּבָ ִנּדּוי, ְוֶזה אֹוֵמר לֹו: ַאּדְ ָבר ֶזה ּבְ ה ּדָ ֲעׂשֶ ָאַמר ַלֲחֵברֹו: ַאל תַּ ין, ִמי ׁשֶ ּדִ

 ֵ ל ָמקֹום ִנּדּוי ַהׁשּ לּוםִמּכָ ן ֵאינֹו ּכְ ם ּכֵ ׁשּוַבת ריב''ש) ,ִני ּגַ ם תְּ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ִנּדּוי (ּבֵ ָבר ּבְ ה ַהּדָ ַאל ַיֲעׂשֶ ָאַמר לֹו ׁשֶ הּו ְסָתם, ַרק ׁשֶ   . הֹוִאיל ְולֹא ִנּדָ

ַפְרֶהְסָיא ְלעוֹ מב.  ין אֹותֹו ּבְ ָסַרח, ֵאין ְמַנּדִ ין ׁשֶ ית ּדִ ָחְכָמה, אֹו ַאב ּבֵ ן ְנָבט ָחָכם, ָזֵקן ּבְ יָרְבָעם ּבֶ ה ּכִ ן ָעׂשָ א ִאם ּכֵ ָלם, ֶאּלָ

ב ִנּדּוי, ְתַחּיֵ ּנִ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל תַּ ִצְנָעא. ְוֵכן ּכָ ָאר ֲחָטאֹות, ַמְלִקין אֹותֹו ּבְ ָחָטא ׁשְ ׁשֶ ין ִלְקּפֹץ  ַוֲחֵבָריו. ֲאָבל ּכְ ָאסּור ְלֵבית ּדִ

א ּבֹוְרִחים ְוִנׁשְ  ְמֵהָרה, ֶאּלָ ְלִמיד ּוְלַנּדֹותֹו ּבִ ּלֹא ִנְמנּו ֵמעֹוָלם ְלַנּדֹות תַּ ִחים ׁשֶ ּבְ תַּ ּנּו. ַוֲחִסיֵדי ַהֲחָכִמים ָהיּו ִמׁשְ ָמִטים ִמּמֶ

גוֹ  ת ַמְרדּות. ְוִאי ָסֵני ׁשּוְמָעֵניּה, ּכְ ב ַמְלקֹות אֹו ַמּכַ ְמִנים ְלַהְלקֹותֹו ִאם ִנְתַחּיֵ ּנִ י ׁשֶ ִס ָחָכם, ְוַאף ַעל ּפִ ְתַעֵסק ּבְ ּמִ ְפֵרי ן ׁשֶ

ל ַעל ָידֹו,  ַמִים ִמְתַחּלֵ ם ׁשָ ּנּו, ְוׁשֵ ין ִמּמֶ ׁשִ ּיְ ֲחֵבָריו ִמְתּבַ ִמיֵני ֶזֶמר, אֹו ׁשֶ יקֹורֹוִסין ְוׁשֹוֶתה ּבְ ִתיָנן ֵלּה. ֶאּפִ ּמְ   ְמׁשַ

ה ֶאתמג.  ין ֶאת ָהָאָדם, ְוֵאּלּו ֵהן: ַהְמַבּזֶ ָבִרים ְמַנּדִ (ירושלמי פרק אלו מגלחין, ה"א; בבלי  תוֹ ֶהָחָכם, ֲאִפּלּו ְלַאַחר מוֹ  ַעל כ''ד ּדְ

א.. .ברכות י"ט א') ין ְוָקְבעּו לֹו ְזַמן, ְולֹא ּבָ ית ּדִ ְלחּו לֹו ּבֵ ָ ׁשּ יל .. .(ירושלמי פרק אלו מגלחין, ה"א; בבלי ב"ק קי"ב ב') ִמי ׁשֶ ְכׁשִ ַהּמַ

ר. ה.. ֶאת ָהִעּוֵ מּוָעתֹו ָרָעה. ַהְמַנּדֶ ְ ׁשּ ֵאינוֹ  ָחָכם ׁשֶ ב ִנּדּוי.  ְלִמי ׁשֶ א אֶֹמד  הגה:ַחּיָ רּוָרה, ֶאּלָ ְוֵאין ְצִריִכין ְלִעְנַין ִנּדּוי ֵעדּות ּוְרָאָיה ּבְ

ָבִרים ֲאִמּתּות ַהּדְ ַעת ּבַ ָבר (מהרי''ק  ,ַהּדַ ֱאֶמת ַהּדָ ַעת נֹוֵתן ׁשֶ ה ֲאִפּלּו ָקָטן ֶנֱאָמן, ִאם ַהּדַ ָ ִרי ְוָאז ֲאִפּלּו ִאׁשּ ַהּתֹוֵבַע טֹוֵען ּבָ    .ׁשֶֹרׁש ק''כ)ׁשֶ

                                                
  כההיא דמר זוטרא חסידא כי מיחייב בר בי רב שמתא משמית נפשיה ברישא משום יקרא דבר בי רב.  . 5
ה כך או אם לא אעשה, וקאמר בה דתלמיד והב"י התקשה בדבריו, דנידוי דרך שבועה משמע, דהיינו שאומר אהא בנידוי אם אעש  . 6

חכם מנדה לעצמו ומתיר לעצמו! וכתב: ואפשר דנידוי דרך שבועה היינו שאומר אני נשבע להיות בנידוי אם אעשה כך או אם לא 

  אעשה.
. ים, ז' ב', ד"ה ת"ח)(פרק קמא דנדר. ר"ן (ח"א סי' תרח; הו"ד בר"ן). רשב"א (הל' תלמוד תורה ז,יא)יו"ד שלד,לג. מקורות: רמב"ם   . 7

  .(שו"ת כלל כח, סי' ב)רא"ש 

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 זי"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  אבלותמועד והמשך דיני 

  אלו שהותרו בגילוח במועד, שנהיו אבלים

  . מותרין לגלח בימי אבלן ,כל אלו שאמרו מותרין לגלח במועד: תנו רבנן ז ב')”(י

  ?!אסורים: והתניא ה)ומקש(

  .ֲאָבָליובשתכפוהו  ,כי תניא הכא מותרין :אמר רב חסדא אמר רב שילא

תכפוהו אבליו זה : דתניא !כולי עלמא נמי אפילו ?!מאי איריא כל אלו שאמרו ,ֲאָבָליוהו אי בשתכפו )ומקשה(

  !ומכבס כסותו במים ,הכביד שערו מיקל בתער ,אחר זה

במים ולא  ,בתער ולא במספרים )הא דקתני תכפוהו אבליו דכולי עלמא( :אמר רב חסדא :הא אתמר עלה )ומתרץ(

, ומכבס כסותו אפילו ליו, מיקל אפילו במספריםבא ממדינת הים וכו', ותכפוהו אב יהו,והכא דאיכא תרוי( בנתר ולא באהל

  .)בנתר וחול

  8.9זאת אומרת אבל אסור בתכבוסת :אמר רב חסדא

  שיטות הראשונים

שמדובר בשני מתים, ובתוך השלושים של המת השני מגלח  ביאר המאירי: או שלושה מתים , שנייםֲאָבָליותכפוהו 

 ,שלישי ,שמא לא שרינן עד שימות לו שוב מת אחר והסתפק בדבריו, ,חננאל רבינודברי  הביא והאור זרוע. ו'כו ,כוכדר

  10פסק דסגי בשניים. והשו"ע .שים של שניולסוף של

דמיירי כגון שלא הספיק להשלים שלושים עד שמת לו  אור זרועכתב : ראשוןעל שעברו יותר משבעת ימי אבל  דוקא

  .המאיריוכן כתב  11ה מיד מת לו מת, מסתברא דלא שרי.לאחר שבעמת אחר. אבל אם 

מת של (, והני כולהו שרי אפילו בתוך שבעת ימי אבלו אור זרועכתב : ל אחרוןם יכול לגלח בתוך שבעת ימי האבל עהא

אירע לו אבל אחר בתוך ל' קודם אם כתב ' המאיריאבל  .רמב"ןוכן דעת  . דהא תכבוסת, גזירת שבעה היא, ושרי.האחרון)

  12.כאור זרוע ורמב"ןפסק  והשו"ע .'ואחר השבעה מגלח ,עומד שבעה ,שיכלו השלשים

  ן להו דהני דשרינ (מו"ק פ"ב ה"א) התוספתאבשם  הרמב"ןכתב עוד ו: מה שמותר לעשות בתכפוהו אבליו, דוקא בצינעא

                                                
מדאמר  (ט"ו א')ביאר רבינו יחיאל מפריש, מדאיצטריך לרב חסדא למימר זאת אומרת, אלמא ההוא קרא דאייתי תלמודא לעיל   . 8

י ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל", דדרשינן מיניה דאבל אסור בתכבוסת,  וריטב"א  לאו דרשה גמורה היא.לה יואב לתקועית (שמואל ב,יד,ב) "ְוִלְבׁשִ

  כתב, דמיואב שמעינן תכבוסת בחמין. וקמ"ל רב חסדא שאסור תוך שבעה אפילו במים צוננים. 
ראה להלן גדרי איסור כיבוס לאבל, כ"ג א', סוגיית כיבוס וגיהוץ באבלות, ושיטות הראשונים, האם נאסר בשבעה או אף   . 9

  ישת בגדים מכובסים.בשלושים, והאם מעשה הכיבוס נאסר או לב
  .(הל' אבלות, סי' תמא). אור זרוע (י"ז ב', ד"ה כל אלו)יו"ד שפט,א; שצ,ג. מקורות: מאירי   . 10
דהא קתני מיקל שערו, ואילו לא מת לו מת אחר הוה בעי להשלים שלושים, והשתא שמת לו מת אחר נתיר אותו בתוך שלושים   . 11

  של ראשון?!
  כנ"ל. -. השאר קצה)-(תורת האדם, עניין האבלות, עמ' קצדות: רמב"ן יו"ד שפט,א; שצ,ג. מקור  . 12
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  13.השו"עא. וכן פסק דוקא בצנע ,שיםולספר בתוך של

מגלח ראשו בתער, בשינוי, שאינו , שאבל שתכפוהו אבליו, ריטב"אדעת : רו מיקל בתער, ומכבס כסותו במיםהכביד שע

דרך נוי, ומכבס כסותו במים צוננים, ולא בנתר ולא בחול. וזה שיצא מבית האסורין וחבריו, ותכפוהו אבליו, מותרין 

  14ים חמין.שאבל שתכפוהו אבליו, מותר אף במ הר"ןכדרכן בלא שינוי. ודעת 

  שולחן ערוך

" ו י   )ד, הלכות אבלות, סימן שפט(

ית ָהֲאסּוִרים...  א.  ְבָיה ּוִמּבֵ ִ ית ַהׁשּ גֹון ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ּמֹוֵעד, ּכְ ָסן ּבַ ר ְלַכּבְ תָּ ּמֻ ִנינּו ׁשֶ ָ ׁשּ ל אֹוָתן ׁשֶ ירּו לֹו ֲחָכִמים, ְוֵכן ּכָ ִהתִּ ה ׁשֶ ֻנּדֶ , ְוַהּמְ

ר ָאל ְלָחָכם ְוֻהתַּ ׁשְ ָהַלךְ ְוַהּנִ ם ׁשֶ ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ ַנאי , ְוַהּבָ ִאם ֵאְרעֹו  ְלַהְרִויַח ְולֹא ָהָיה לֹו ּפְ יֵמי ֶאְבלֹו, ׁשֶ ְלַגֵלַח, ֲאסּוִרים ּבִ

ן ֵאְרעֹו ֶאָחד ֵמֶהם ּוְתָכפ ס ֶאָלא ִאם ּכֵ ד ְלתֹוְך ָהֲאֵבלּות, ָאסּור ְלַכּבֵ ֵני ּוהֶאָחד ֵמֶהם, קֶֹדם ָהֲאֵבלּות ְוִנְכַנס ִמּיָ ד ׁשְ ּו ִמּיָ

ִצְנעָ  ּנּו ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ ְבָעה, ּוִבְלַבד ׁשֶ ֶנֶתר ְוחֹול ַוֲאִפלּו ּתֹוְך ׁשִ ס ַאף ּבְ ר ְלַכּבֵ יתֹו. ְוַאַחר ֲאֵבלּות ֶזה ַאַחר ֶזה, ָאז ֻמתָּ תֹוְך ּבֵ א ּבְ

ָכפּוהּו  תְּ מַ ֲאָבָליו ׁשֶ ס ּבְ ֶנֶתר ְוָאָהל.ֶזה ַאַחר ֶזה, ְמַכּבֵ   ִים ֲאָבל לֹא ּבְ
"ד,  ו י   שצ)הלכות אבלות, סימן (

ד ּתֹוְך   ג.  חֹל ַהּמֹוֵעד, ִאם ֵאְרעֹו ֶאָחד ֵמֵאלּו קֶֹדם ָהֲאֵבלּות, ְוִנְכַנס ִמּיָ ר ְלַגֵלַח ּבְ ָאְמרּו ֻמתָּ ל אֹוָתם ׁשֶ ָהֵאֶבל, ָאסּור ְלַגֵלַח. ּכָ

ֵני ֲאֵבלּות ֶזה ד ׁשְ ַרִים, ַוֲאִפלוּ  ֲאָבל ִאם ֵאְרעֹו ֶאָחד ֵמֵאלּו, ּוְתָכפּוהּו ִמּיָ ִמְסּפָ ין ּבְ ַתַער ּבֵ ין ּבְ ַדְרּכֹו, ּבֵ ּתֹוְך  ַאַחר ֶזה, ְמַגֵלַח ּכְ

ְבָעה. ְוָאָדם ַא  ָכפּוהּו  ֵחרׁשִ תְּ ַרִים. ֲאָבָליו ׁשֶ ִמְסּפָ ַתַער ֲאָבל לֹא ּבְ ָערֹו ּבְ ִצְנָעא(ֶזה ַאַחר ֶזה, ֵמֵקל ׂשְ ּנּו ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ ית יֹוֵסף  )ּוִבְלַבד ׁשֶ (ּבֵ

"ן) ם ָהַרְמּבַ ׁשֵ    .ּבְ

  

                                                
(תורת האדם, עניין האבלות, . מקורות: רמב"ן (לעניין כיבוס. והוסיף הרמ"א, שצ,ג, גם לעניין גילוח שיער, על פי הב"י)יו"ד שפט,א   . 13

  .עמ' קצה)
  . )במיםה "דחי' (ן "ר. )דתניאה "ז ב', ד"חי' י(א "ריטב :מקורות  . 14
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