
 

 

 

 
 דף טו  מועד קטןמסכת  

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

 העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן כסיכום מהיר. 

 

 דף טו

 

 מנודה ומצורע אסורים בתספורת 

מנודים ומצורעים אסורים לספר    ,שנינו בברייתא

 ולכבס. 

 סקילת המנודה אחר מותו 

ואמר  , בית דין סוקלים את ארונו.  מנודה שמת

רבי יהודה, לא שיעמידו עליו גל אבנים כגלו של  

דֹול"   גָּ ִנים  ֲאבָּ ַגל  יו  לָּ עָּ "ַויִָּקימּו  בו  שנאמר  עכן, 

  בית דין שולחים ומניחים אבן אלא    .)יהושע ז' כ"ו(

ארונו  )גדולה( ומת  על  המתנדה  שכל  ללמדך,   .

 בנידויו, בית דין סוקלים את ארונו. 

 

 בעטיפת הראש   -האבל 

אבלותו   בימי  הראש,    חייבהאבל    שכן בעטיפת 

שלא ינהג דיני  , אמר ליחזקאלדוש ברוך הוא  הק

ֵנק דֹּם ֵמִתים    ובכלל זה,  אבלות על מיתת אשתו "ֵהאָּ

ֶליָך   ַרגְּ ִשים בְּ ֶליָך תָּ עָּ ֶליָך ּונְּ ָך ֲחבֹוׁש עָּ ֵארְּ ֹּא ַתֲעֶשה פְּ ְולֹא ֵאֶבל ל

ֹּאֵכל" )יחזקאל כ"ד י"ז(,    ַתְעֶטה  ֹּא ת ֶלֶחם ֲאנִָּׁשים ל ם וְּ פָּ ַעל שָּ

 כלומר לא תעטוף הראש.  

ללמוד,    ומכאן אבליםיש  דיני  ששאר  הנוהגים   ,

 . ראשםחייבים לעטוף אבלות,  

 

 בעטיפת הראש  -המנודה 

 אם מנודה חייב בעטיפת הראש.  נסתפקו בגמרא 

ראיה להביא  אמר  יוסף  חייב ,  ורב    שהמנודה 

הראש תעניות   .בעטיפת  לענין  שנינו    שכן 

, הם שאם נתענו ולא נענושמתענים על הגשמים, 

כמנודים ויושבים  עד    מתעטפים  וכאבלים 

   .שירחמו עליהם מן השמים

כמנודים,  מתעטפים  שהם  שאמרו  כך  ומתוך 

 .  משמע שמנודה מתעטף

כי אפשר שמנודה לשמים  ראיה זו,    אביי דחה ו

, והוא לבדו חייב להתעטף,  חמור משאר מנודים

 אבל שאר מנודים אינם צריכים עטיפת הראש.  

 

 בעטיפת הראש  -המצורע 

רּוַע בו,    שנאמרבעטיפת הראש.  חייב    המצורע ַהצָּ "וְּ

ם  ֲאֶׁשר ב פָּ ַעל שָּ וְּ רּוַע  ֶיה פָּ ֹּאׁשֹו ִיהְּ ר ֻרִמים וְּ פְּ יּו  יו ִיהְּ דָּ גָּ ֹו ַהֶנַגע בְּ

א" )ויקרא י"ג מ"ה(    ַיְעֶטה רָּ ֵמא ִיקְּ ֵמא טָּ טָּ כלומר יעטוף  וְּ

 ראשו.

 

 בהנחת תפילין  -האבל 

תפילין.    אסורהאבל   הקלהניח  ברוך  שכן  דוש 

ליחזקאל  הוא על  ,  אמר  אבלות  דיני  ינהג  שלא 

זה ,  אשתומיתת   ֹּא    ובכלל  ל ֵאֶבל  ֵמִתים  דֹּם  ֵנק  "ֵהאָּ

ֶטה    ְפֵאְרָך ֲחבֹוׁש ָעֶליָךַתֲעֶשה   ֹּא ַתעְּ ל ֶליָך וְּ ַרגְּ ִשים בְּ ֶליָך תָּ עָּ ּונְּ

ֹּאֵכל" )יחזקאל כ"ד י"ז(,  ֹּא ת ִׁשים ל ֶלֶחם ֲאנָּ ם וְּ פָּ כלומר  ַעל שָּ

 .  פאר הנח בראשך את התפילין הקרויות

ללמוד,    ומכאן אבליםיש  דיני    ,ששאר  הנוהגים 

 .אסורים להניח תפיליןאבלות,  

 

 בהנחת תפילין -המנודה 

אם מנודה אסור להניח תפילין.  נסתפקו בגמרא  

 ועלה הספק בתיקו. 

 

 בהנחת תפילין  -המצורע 

אם מצורע אסור להניח תפילין.    נסתפקו בגמרא 

כפי שיתבאר בעזה"י    ,ורצו להוכיח שהוא אסור

משמע שהוא  אם כן  ו את הראיה הזו.   ודחולהלן,  

 . מותר

 

 ". ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּועַ "

  המצורע הכתוב הזה מלמד, ש  ,לדברי רבי אליעזר

 . ואינו מסתפר, מגדל שער ראשו

יו  בושתי הויות נאמרו    , ולדברי רבי עקיבא דָּ גָּ , "בְּ

ֹּאׁשֹו   ר ֻרִמים", "וְּ יּו פְּ רּוַע", כשם ש"יהיו"  ִיהְּ ֶיה פָּ ִיהְּ

כלומר   מגופו,  שחוץ  דבר  הוא  בבגדיו,  האמור 

" האמור בראשו, הוא דבר שחוץ  הבגדיו, כך "יהי

ש כלומר  מגולהמגופו,  יהיה  יכסה  ראשו  ולא   ,

 .ולא בא הכתוב לאסור תספורתאותו, 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20


 

 

 

 
 דף טו  מועד קטןמסכת  

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

לומרו רצו  כאן  מתחילה  האמור  הראש  שגילוי   ,

ראשו   שיהיה  מתפיליןהוא  ומכאן  ,  מגולה 

 שהמצורע אסור להניח תפילין.  

מגולה  , שהכוונה לכך שראשו יהיה  רב פפא אמרו

אבל תפיליו הוא  ,  וסודר  ]=כובע[מכיסוי כומתא  

 .מניח

 

 בשאלת שלום   -האבל 

אבלותו  האבל   שלום.    אסורבימי  שכן  בשאילת 

,  שתמות אשתו,  אמר ליחזקאלדוש ברוך הוא  הק

ֶליָך  ֵמִתים    ֵהָאֵנק ֹדם, "ואז ָך ֲחבֹוׁש עָּ ֵארְּ ֹּא ַתֲעֶשה פְּ ֵאֶבל ל

ֹּא   ל ִׁשים  ֲאנָּ ֶלֶחם  וְּ ם  פָּ שָּ ַעל  ֶטה  ַתעְּ ֹּא  ל וְּ ֶליָך  ַרגְּ בְּ ִשים  תָּ ֶליָך  עָּ ּונְּ

י"ז( כ"ד  )יחזקאל  ֹּאֵכל"  תנהג    ,כלומר  .ת זה  בדבר 

שתדום   לשלוםאבלות,  תשאל  יש  ולא  ומכאן   .

 ללמוד, שהאבל אסור בשאילת שלום.

 

 בשאלת שלום  -המנודה 

 אם מנודה אסור בשאילת שלום.    נסתפקו בגמרא

ראיה להביא  אמר  יוסף  אסור ,  ורב    שהמנודה 

שלום תעניות  .בשאילת  לענין  שנינו    שכן 

, הם שאם נתענו ולא נענושמתענים על הגשמים, 

כמנודים בשאילת  וכאבלים,    יושבים  ואסורים 

הנזופים    שלום אדם  כבני  לחבירו,  אדם  שבין 

   .למקום

תוך כך שאמרו שהם אסורים בשאילת שלום  ומ

 .  משמע שמנודה אסור בשאילת שלוםכמנודים, 

כי אפשר שמנודה לשמים  ראיה זו,  אביי דחה  ו

, והוא לבדו אסור בשאילת  חמור משאר מנודים

 שלום, אבל שאר מנודים מותרים בשאילת שלום.  

שאמרו   בשאילת  במצורע  ]להלן[  וממה  האסור 

כמנודה,   שהוא  ללמוד  שלום  המנודה  אין  שגם 

שלא אמרו שלענין שאילת    .אסור בשאילת שלום

שלום המצורע כמנודה, ואפשר שבדברים אחרים  

אסור   לבדו  הוא  זאת  ומלבד  כמנודה,  הוא 

 בשאילת שלום. 

 

 בשאלת שלום -המצורע 

שלום.    אסור המצורע   בו,    שנאמרבשאילת 

רּוַע ֲאׁשֶ  ַהצָּ רּוַע  "וְּ פָּ ֶיה  ִיהְּ ֹּאׁשֹו  ר וְּ ֻרִמים  פְּ יּו  ִיהְּ יו  דָּ גָּ בְּ ַהֶנַגע  ר בֹו 

ַיְעֶטה ָשָפם  מ"ה(,    ְוַעל  י"ג  )ויקרא  א"  רָּ ִיקְּ ֵמא  טָּ ֵמא  טָּ וְּ

,  ששפתיו יהיו מדובקות זו בזווביארו בברייתא,  

 .  ואסור בשאילת שלוםשיהא כמנודה וכאבל, 

 

 בדברי תורה   -האבל 

אבלותו  האבל   תורה.    אסורבימי  שכן  בדברי 

,  שתמות אשתו,  אמר ליחזקאלדוש ברוך הוא  הק

ֶליָך    ֵהָאֵנק ֹדם, "ואז ָך ֲחבֹוׁש עָּ ֵארְּ ֹּא ַתֲעֶשה פְּ ֵמִתים ֵאֶבל ל

ֹּא   ל ִׁשים  ֲאנָּ ֶלֶחם  וְּ ם  פָּ שָּ ַעל  ֶטה  ַתעְּ ֹּא  ל וְּ ֶליָך  ַרגְּ בְּ ִשים  תָּ ֶליָך  עָּ ּונְּ

י"ז(,   כ"ד  )יחזקאל  ֹּאֵכל"  תנהג  ת זה  בדבר  כלומר 

. ומכאן יש ללמוד,  מדברי תורהאבלות, שתדום  

 שהאבל אסור בדברי תורה. 

 

 בדברי תורה   -מאים המצורע וכל הט

הטמאים   וכל  תורה.  מותרים  המצורע  בדברי 

ֶאת  שנאמר   ַכח  ִתׁשְּ ֶפן  אֹּד  מְּ ָך  ׁשְּ ַנפְּ מֹּר  ּוׁשְּ ָך  לְּ ֶמר  ִהשָּ "ַרק 

ַחֶייָך   ֵמי  יְּ כֹּל  ָך  בְּ בָּ ִמלְּ יָּסּורּו  ּוֶפן  ֵעיֶניָך  אּו  רָּ ֲאֶׁשר  ִרים  בָּ ַהדְּ

ֶניָך. יֹום אֲ  ֵני בָּ ִלבְּ ֶניָך וְּ בָּ ם לְּ תָּ הֹוַדעְּ ֵני  וְּ תָּ ִלפְּ ַמדְּ ֶׁשר עָּ

ֵרב   חֹּ ִמֵעם  ה' ֱאֹלֶקיָך בְּ ַאׁשְּ ם וְּ עָּ ֶהל ִלי ֶאת הָּ ֶבֱאמֹּר ה' ֵאַלי ַהקְּ

ל ַהיִָּמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִיים   ה אִֹּתי כָּ אָּ ִירְּ דּון לְּ מְּ י ֲאֶׁשר ִילְּ רָּ בָּ ֶאת דְּ

ט' ד'  )דברים  ַלֵמדּון"  יְּ ֵניֶהם  בְּ ֶאת  וְּ ה  מָּ ֲאדָּ הָּ כלומר   .י'(-ַעל 

לבניך ולבני בניך בכל הדורות, כאותו    עליך ללמד 

יום שעמדת בחורב, שהיו באימה וביראה וברתת  

 ובזיעה.  

נדות,   ובועלי  והמצורעים  הזבים  אמרו,  מכאן 

ובכתובים,   ובנביאים  בתורה  לקרות  מותרים 

 ולשנות במדרש ובתלמוד בהלכות ובאגדות.  

אסורים קרי  בעלי  מחמת  ורק  להם  שבא  לפי   ,

 ואין כאן אימה.שמחה וקלות ראש,  

 

 בתלמוד תורה   -המנודה והמוחרם 

תורה כלומר    ,שונה,  המנודה , לאחרים  מלמד 

   כלומר לומד תורה מאחרים. ושונים לו

לאחר    ,והמוחרם יום  שלשים  בחרם,  שמחרימים 

לו,  לא שונההנדוי,   שונים  שונה ,  ולא  הוא    אבל 

 את למודו.   ]וי"ג שלא יפסיד[, שלא יפסיק לעצמו

 

 להתפרנס -המנודה והמוחרם 

אחרים,    נשכר  ,המנודה אצל  לו לעבוד   ונשכרים 

 אחרים לעבוד אצלו.  
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 דף טו  מועד קטןמסכת  

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

אבל עושה  ,  לא נשכר ולא נשכרים לו,  והמוחרם

רב,    . בשביל פרנסתו,  לו חנות קטנה כגון  ואמר 

בשוק מים  פקתא    למכור  הנקרא  המקום  של 

 דערבות.  

 

 בתכבוסת   -האבל 

ב  שנאמר בתכבוסת.    אסור האבל   יֹואָּ ַלח  "ַוִיׁשְּ  ,

ֵאֶליהָּ   ֹּאֶמר  ַוי ה  מָּ ֲחכָּ ה  ִאשָּ ם  ִמשָּ ַוִיַקח  ה  קֹועָּ תְּ

ִיית    ִהְתַאְבִלי ָנא ְוִלְבִׁשי ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל  הָּ סּוִכי ֶׁשֶמן וְּ ַאל תָּ וְּ

ַאֶבֶלת ַעל ֵמת" )שמואל ב' י"ד ב'(. ה ֶזה יִָּמים ַרִבים ִמתְּ ִאשָּ  כְּ

 בתכבוסת  -צורע מנודה ומ

ומצורע   שנינו    אסוריםמנודה  שכן  בתכבוסת. 

לספר   אסורים  ומצורעים  מנודים  בברייתא 

 ולכבס. 

 

 בקריעה   -האבל 

ואביהו ,  שכןבקריעה.    חייבהאבל   נדב    כשמתו 

ֹּאֶמר מֶֹּׁשה  , נאמר לקרוביהם האבליםבני אהרן,  "ַוי

עּו   רָּ ִתפְּ ַאל  אֵׁשיֶכם  רָּ יו  נָּ בָּ ר  מָּ ִאיתָּ ּולְּ ר  זָּ עָּ ֶאלְּ ּולְּ ַאֲהרֹּן  ֶאל 

ִתְפֹרמּו לֹא  צֹּף    ּוִבְגֵדיֶכם  ִיקְּ ה  ֵעדָּ הָּ ל  כָּ ַעל  וְּ ֻמתּו  תָּ ֹּא  ל וְּ

ה'"   ַרף  שָּ ֲאֶׁשר  ה  ֵרפָּ ַהשְּ ֶאת  כּו  ִיבְּ ֵאל  רָּ ִישְּ ֵבית  ל  כָּ ַוֲאֵחיֶכם 

ו'(   י'  ל)ויקרא  תהיו  כלומר  אבליםא  ,  כשאר 

ֹּא   ל ֵדיֶכם  "ּוִבגְּ אתם  אלא  בגדיהם,  הקורעים 

תקרעו.   לא  כלומר  רֹּמּו",  ללמוד,    ומכאןִתפְּ יש 

 .ששאר אבלים חייבים לקרוע בגדיהם

 

 בקריעה  -המנודה 

אם מנודה חייב בקריעה. ועלה    נסתפקו בגמרא 

 הספק בתיקו. 

 

 בקריעה  -המצורע 

"  שנאמרבקריעה.    חייבהמצורע   ִיְהיּו בְ בו,  ָגָדיו 

 ", לומר שיהיו קרועים.ְפֻרִמים

 

 בכפיית המטה   -האבל 

כלומר, חייב להפוך    .בכפיית המטה  חייבהאבל  

 את המטה, באופן שצדה העליון יהיה כלפי מטה.  

דמות  ,  דוש ברוך הוא אמר הק שכך שנה בר קפרא,  

ֶצֶלם  דיוקני נתתי בהם בבני אדם  "בְּ , כמו שנאמר, 

ם"   דָּ אָּ ה ֶאת הָּ שָּ ובעוונותיהם    .)בראשית ט' ו'( ֱאֹלִקים עָּ

, כלומר על ידי העוון מת האדם שהוא דמות  הפכתיה 

כפויה,   דיוקנו  דמות  והרי  כפו  דיוקנו,  ולפיכך 

 . מיטותיכם על הדבר 

 

 בכפיית המטה  -מנודה ומצורע 

חייבים   ומצורע  מנודה  אם  בגמרא  נסתפקו 

 .תיקו בכפיית המטה. ועלה הספק ב 

 

 בעשיית מלאה   -האבל 

אבלותו  האבל   מלאכה.    אסורבימי  בעשיית 

ְלֵאֶבל , "שנאמר ַחֵגיֶכם  ִקינָּה    ְוָהַפְכִתי  לְּ ִׁשיֵריֶכם  ל  כָּ וְּ

ֵאֶבל   ִתיהָּ כְּ ַשמְּ ה וְּ חָּ רְּ ֹּאׁש קָּ ל ר ַעל כָּ ק וְּ ַנִים שָּ תְּ ל מָּ ַהֲעֵליִתי ַעל כָּ וְּ

ּה ַאֲחִריתָּ וְּ י'(  יִָּחיד  ח'  )עמוס  ר"  מָּ יֹום  האבל    .כְּ הוקש 

במלאכה,  לומרלחגים,   אסור  שהחג  כך  ,  כשם 

 . האבל אסור במלאכה

 

 בעשיית מלאה  -המנודה 

שנינו    מותרהמנודה   שכן  מלאכה.  בעשיית 

בברייתא הנזכרת לעיל, מנודה, שונה ושונים לו,  

 נשכר ונשכרים לו.  

ראיהו להביא  רצה  יוסף  אסור  ,  רב  שהמנודה 

 שכן שנינו לענין תעניות,  בעשיית מלאכה ביום

, הם שאם נתענו ולא נענושמתענים על הגשמים, 

, ומותרים בלילה, ואמרו  אסורים במלאכה ביום

ואבל, ומשמע שגם    ן אתה מוצא במנודה וכשם,  

 לענין מלאכה הם שווים.  

זאתו לדברים    דחו  שווים  שהם  שאפשר  ואמרו, 

במלאכה   אבל  הראש,  לעטיפת  כגון  אחרים, 

 המנודה מותר לגמרי. 

 

 בעשיית מלאה  - מצורע 

בעשיית   מותר  מצורע  אם  בגמרא  נסתפקו 

 . תיקומלאכה. ועלה הספק ב 

 

 ברחיצה   -האבל 

אבלותו  האבל   ,  שנאמרברחיצה.    אסור בימי 
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 דף טו  מועד קטןמסכת  

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ה   מָּ ֲחכָּ ה  ִאשָּ ם  ִמשָּ ַוִיַקח  ה  קֹועָּ תְּ ב  יֹואָּ ַלח  "ַוִיׁשְּ

ָנא  ִהְתַאְבִלי  ֵאֶליָה  ֵאֶבל    ַויֹאֶמר  ֵדי  ִבגְּ נָּא  ִׁשי  ִלבְּ ְוַאל  וְּ

ַאֶבֶלת ַעל ֵמת"    ָתסּוִכי ֶׁשֶמן  ה ֶזה יִָּמים ַרִבים ִמתְּ ִאשָּ ִיית כְּ הָּ וְּ

ב'(.   י"ד  ב'  סיכה)שמואל  בכלל  שנאמר,  ורחיצה   ,

יו"   מֹותָּ ַעצְּ בְּ ַכֶשֶמן  וְּ בֹו  ִקרְּ בְּ ַכַמִים  ֹּא  ב )תהילים  "ַותָּ

 ק"ט י"ח(.

 

 ברחיצה  -המנודה 

ורב  אם המנודה מותר ברחיצה.    נסתפקו בגמרא 

לרחוץ    אסור המנודה  ש,  יהיוסף אמר להביא רא

, שכן שנינו לענין  כל גופו ומותר פניו ידיו ורגליו

הגוף   כל  ברחיצת  שאסורים  צבור,  תעניות 

שם,  ואמרו  ורגליו,  ידיו  פניו  ברחיצת  ומותרים 

וכן אתה מוצא במנודה ואבל, ומשמע שגם לענין  

 רחיצה הם שווים.  

זאתו לדברים    דחו  שווים  שהם  שאפשר  ואמרו, 

 אחרים, אבל ברחיצה המנודה מותר לגמרי. 

 

 ברחיצה  -המצורע 

בגמרא אם מצורע מותר ברחיצה. ועלה  נסתפקו  

 . תיקוהספק ב 

 

 בנעילת הסנדל   -האבל 

הסנדל.    אסורהאבל   הקבנעילת  ברוך  שכן  דוש 

ליחזקאלהוא   אבלות,  אמר  דיני  ינהג  על   שלא 

ֹּא ַתֲעֶשה    ובכלל זהמיתת אשתו,   ֵנק דֹּם ֵמִתים ֵאֶבל ל "ֵהאָּ

ֶליָך   ָך ֲחבֹוׁש עָּ ֵארְּ ֶטה ַעל    ְגֶליָךּוְנָעֶליָך ָתִשים ְבַר פְּ ֹּא ַתעְּ ל וְּ

ֹּאֵכל" )יחזקאל כ"ד י"ז(. ֹּא ת ִׁשים ל ֶלֶחם ֲאנָּ ם וְּ פָּ    שָּ

דיני   הנוהגים  אבלים,  ששאר  ללמוד,  יש  ומכאן 

 אבלות, אסורים בנעילת הסנדל. 

 

 בנעילת הסנדל -המנודה 

בגמרא מותר   נסתפקו  המנודה  בנעילת    אם 

 הסנדל.  

ראיה להביא  אמר  יוסף  אסור ,  ורב    שהמנודה 

הסנדל,   צבורבנעילת  תעניות  לענין  שנינו  ,  שכן 

הסנדל בנעילת  בדרך    שאסורים  ומותרים  בעיר 

כיצד יצא לדרך נועל נכנס לעיר חולץ, ואמרו שם,  

, ומשמע שגם לענין  וכן אתה מוצא במנודה ואבל

 נעילת הסנדל הם שווים.  

זאת  ו  לדברים  דחו  שווים  שהם  שאפשר  ואמרו, 

 אבל בנעילת הסנדל המנודה מותר לגמרי. אחרים,  

 

 בנעילת הסנדל  -המצורע 

נסתפקו בגמרא אם מצורע מותר בנעילת הסנדל.  

 . תיקוועלה הספק ב 

 

 בתשמיש המיטה   -האבל 

המטה.    אסור האבל   "שנאמרבתשמיש  ַוְיַנֵחם  , 

ִעָמה  ַוִיְׁשַכב  ֵאֶליָה  ַוָיבֹא  ִאְׁשתֹו  ֶׁשַבע  ַבת    ָדִוד ֵאת 

י"ב   ב'  )שמואל  ֲאֵהבֹו"  ַוה'  ֹלמֹּה  מֹו ׁשְּ ֶאת ׁשְּ א  רָּ ַוִתקְּ ֵבן  ַוֵתֶלד 

אליה  כ"ד(   בא  האבלותכלומר  גמר  אבל  אחר   ,

 קודם לכן היה אסור. 

 

 בתשמיש המיטה  - מנודה 

 אם מנודה מותר בתשמיש המטה.    נסתפקו בגמרא 

בה שנינו    ורב יוסף אמר להביא ראיה מברייתא

  ,שנה שהיו ישראל במדברשכל אותם ארבעים  

המרגלים חטא  למקום  ,אחר  היו  ברור  ו,  מנודים 

מטותיהםש המנודה,  שמשו  כן  מותר    ואם 

 בתשמיש המטה.  

כי אפשר שמנודה לשמים  ,  אביי דחה ראיה זוו

מנודים משאר  בתשמיש  קל  מותר  לבדו  והוא   ,

 המטה, אבל שאר מנודים אסורים. 

ולא שהדבר ברור שהמנודה לשמים קל משאר מנודים,  

אביי,   אמר  ועיטוף  שלום  שאילת  לענין  לעיל  שהרי 

להסתפק   שיש  אלא  מנודים,  משאר  חמור  הוא  שמא 

ואם כן, אם הוא קל, אין ראיה לענין תשמיש    .בדבר

רא אין  חמור,  הוא  ואם  אחרים  המטה,  לדברים  יה 

שנזכרו לעיל, ומאחר שאין לדעת אם הוא קל או חמור,  

 אין לדעת היכן יש ראיה.  

שאמרו   בתשמיש  במצורע  ]להלן[  וממה  האסור 

כמנודה,   שהוא  ללמוד  המטה  המנודה  אין  שגם 

שלענין   אמרו  שלא  המטה,  בתשמיש  אסור 

ואפשר   כמנודה,  המצורע  המטה  תשמיש 

ומלבד זאת הוא    שבדברים אחרים הוא כמנודה,

 לבדו אסור בתשמיש המטה. 
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 דף טו  מועד קטןמסכת  

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 בתשמיש המיטה  - מצורע 

המטה.    אסור מצורע   ִכֶבס    שנאמר בתשמיש  "וְּ

ַאַחר   ֵהר וְּ טָּ ַחץ ַבַמִים וְּ רָּ רֹו וְּ עָּ ל שְּ ִגַלח ֶאת כָּ יו וְּ דָּ גָּ ַהִמַטֵהר ֶאת בְּ

ַעת יִָּמים" )ויקרא    ְוָיַׁשב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו יָּבֹוא ֶאל ַהַמֲחֶנה   ִׁשבְּ

ח'( וכאבל,    .י"ד  כמנודה  שיהא  בברייתא,  וביארו 

,  אין אהלו אלא אשתואסור בתשמיש המטה, שו

ֳהֵליֶכם"  שנאמ אָּ לְּ ֶכם  לָּ ׁשּובּו  ֶהם  לָּ ֱאמֹּר  "ֵלְך  ר, 

 )דברים ה' כ"ו(.  

 

 לשלח קרבנותיו  -האבל 

משלחהאבל   רבי  קרבנותיו.    אינו  אמר  שכך 

נקראו,  שמעון לומר,  שלמיםהשלמים    לפיכך   ,

בדעתו שלם  שהוא  בזמן  שדעתו  שמביאם   ,

 .ולא בזמן שהוא אונן מיושבת עליו, 

 לשלח קרבנותיו - מנודה 

ורב  אם מנודה משלח קרבנותיו.   נסתפקו בגמרא

ראיה   להביא  אמר  שנינו,  יוסף  בה  מברייתא, 

  ,שכל אותם ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר

על  ,  מנודים היו למקום  ,אחר חטא המרגלים  ואף 

קרבנות משלחים  היו  כן  המנודה  פי  כן  ואם   ,

 קרבנותיו.   משלח

כי אפשר שמנודה לשמים  ראיה זו,  אביי דחה  ו

מנודיםק משאר  בתשמיש  ל  מותר  לבדו  והוא   ,

 המטה, אבל שאר מנודים אסורים. 

 

 לשלח קרבנותיו  - מצורע 

משלחמצורע   מבואר    אינו  שכן  קרבנותיו. 

 מהכתובים, כפי שיתבאר בעזה"י. 

 

 סיכום והשוואה בין אבל מנודה ומצורע

 מצורע  מנודה  אבל  

 יש יש אין  ברגל 

 אסור אסור אסור תספורת 

 חייב ספק חייב עטיפת ראש 

 ספק ספק אסור תפילין 

 אסור ספק אסור שאלת שלום 

 מותר מותר אסור בדברי תורה 

 אסור אסור אסור תכבוסת 

 חייב ספק חייב קריעה 

 ספק ספק חייב כפיית המטה 

 ספק מותר אסור עשיית מלאכה 

 ספק ספק אסור רחיצה

 ספק ספק אסור נעילת הסנדל 

 אסור ספק אסור תשמיש המטה 

 לא ספק לא משלח קרבנות

 

 טמא מת או מצורע  

 אינם משלחים קרבנותיהם

ֹּא  ")יחזקאל מד, כה(  נאמר לכהנים   ל ם  דָּ ֶאל ֵמת אָּ וְּ

ח   אָּ ַבת לְּ ֵבן ּולְּ ֵאם ּולְּ ּולְּ ב  אָּ ה ִכי ִאם לְּ אָּ מְּ טָּ יָּבֹוא לְּ

אּו ִיַטמָּ ִאיׁש  לְּ ה  תָּ יְּ הָּ ֹּא  ל ֲאֶׁשר  חֹות  אָּ כלומר,  ּולְּ  ."

 . זולת שבעת קרוביו, הכהן אסור להיטמא למת

ְוַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו ִׁשְבַעת ָיִמים  ")יחזקאל מד, כו(  ונאמר  

לֹו הוצרך  ,  כלומר",  ִיְסְפרּו  להיטמא  הכהן  אם 

בסדר  ,  קרוביול יטהר  מהטומאה  שפרש  לאחר 

 .טהרה של שבעה ימים

היה הכתוב מדבר בטומאת מת לבדה, לא  ו אם 

תֹו  ,לכתובהיה לו   ֳהרָּ ַאֲחֵרי טָּ ַעת  "מן המת    ""וְּ ִׁשבְּ

יטהר   ימים  "שבעה  אלא  לֹו",  רּו  פְּ ִיסְּ יִָּמים 

ש הזאה  כן  בהזאה",  טעונה  מת  מי  טומאת  של 

 . להיטהראפר פרה אדומה כדי 

שנאמר  כך  לֹו"  ומתוך  ִיְסְפרּו  ָיִמים  ",  ִׁשְבַעת 

שבעת ימי  טהרה של  בגם  שהכתוב מדבר  ,  ונלמד

 . ספרו של מצורע

הכתוב  לחזור    והמשך  ראוי  הכהן  מתי  מלמד 

ּוְביֹום ֹבאֹו ", )יחזקאל מד, כז(ולהביא קרבנותיו שלו 

ַבֹקֶדׁש   ְלָׁשֵרת  ַהְפִניִמית  ֶהָחֵצר  ֶאל  ַהֹקֶדׁש  ֶאל 

ַחָטאתֹו מכל  שנטהר  אחר  לרק  ,  כלומר",  ַיְקִריב 

   .יבוא אל הקדש להקריב, הטומאות הללו

אינו  ,  שבעודו טמא מת או מצורעומכאן למדנו,  

 .משלח קרבנות להקריב

יהודהו רבי  הזה    ,לדברי  בכתוב  האמור  הקרבן 

האיפה עשירית  כשמחנכים    הוא  מקריב  שכהן 

לעבודה מכאן  .אותו  ללמוד  יש  מקום  ,  ומכל 

מקריבו עד אחר שנטהר, כך אינו    שאינושכשם  

 .מקריב שום קרבן עד אחר שנטהר 

מהכתוב זאת  למד  שמעון  " ורבי  ֹבאֹו,  ֶאל   ּוְביֹום 

ַבקֶֹּדׁש   ֵרת  ׁשָּ לְּ ִניִמית  ַהפְּ ֵצר  ֶהחָּ ֶאל  אתֹו"    ַיְקִריבַהקֶֹּדׁש  ַחטָּ

בֹּאֹו   יֹום  "ּובְּ נדרש  הזה  הכתוב  שכך  עצמו,  בפני 

ִריב"   בזמן  ,  ראוי להקרבה,  בזמן שראוי לביאהַיקְּ

 . אינו ראוי להקרבה, שאינו ראוי לביאה
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