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אבילות

מנודה
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מ

אבל אינו נוהג אבילותו ברגל,
חת בחגך.
רים ט"ז +ושמח
שנאמר +דבר
מעיקרא הוא  -אתי עשה
אי אבילות דמ
דרבים ,ודחי עשה דיחיד

משמתינן
א"ר יוסף ואי ללא ציית דינא -מ
בדיניה...
לליה...א"ל אביי ודלמא לעיוני ב
התירו לו
אמר אביי ,ת"ש :ומנודה שה
שהתירוהו
רבא:מי קתני ש
חכמים .אמר ר
ח
תירו לו חכמים קתני...
חכמים? שהת

רוע -
קרא י"ג +והצר
תא שמע+ :ויק
לרבות כהן גדולל .והא כהן גדולל ,דכל
השנה כרגל לכולי עלמא דמי ,דתנן:
ה
כה
הן גדול מקריב אונן ואינו אוכלל .שמע
שמע מינה.
ע
תו ברגל,
מיינה :נוהג צרעת

אסורין
תא שמע :מננודין ומצורעין א
ספר ולכבס
לס

סורין
דין ומצורעין אס
תא שמע :מנוד
פר ולכבס
לספ

אמר רב יוסף :תא שמע :והן
שבין כמנודין וככאבלים
מתעטפין ויוש
ם - .אמר
עד שירחמו עליהם מן השמים
ע
מא מנודה לשמ
לליה אביי :דלמ
מים שאני

שפם יעטה
ם
+ויקרא י"ג +ועל
א
תא שמע:
א
הראש ,שמע
ש
בעטיפת
מכלל שחייב ב
ממינה

קאמר להו
בתספורת ,מדק
אבל אסור ב
אהרן +ויקרא י' +ראשיכם
רחמנא לבני א
אל תפרעו  -מכלל דכולי עללמא אסור
עטיפת הראש ,מדקאמר
אבל חייב בע
ליה רחמנא לליחזקאל +יחזק
קאל כ"ד+
ולא תעטה על שפם  -מכללל דכולי
ע
עלמא מיחייבי

תפילין
ת

אבל אסור ללהניח תפילין ,מדקאמר
קאל כ"ד+
ליה רחמנא לליחזקאל +יחזק
עליך  -מכלל דככולי עלמא
פארך חבוש ע
אסור.

לת שלום
שאיל

בשאילת שלום ,דקאמר
אבל אסור ב
קאל כ"ד+
ליה רחמנא לליחזקאל +יחזק
האנק דם

רי תורה
דבר

מדקאמר
בדברי תורה ,מ
אבל אסור ב
מנא ליחזקאל דם
רחמ

תככבוסת

קריעה
כפיית המטה
ת

דכתיב
אבל אסור בתכבוסת ,ד
אב תקועה
+שמואל ב' יי"ד +וישלח יוא
אשה חכמה ויאמר אליה
ויקח משם א
התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל ואל
היית כאשה זה ימים רבים
תסוכי שמן וה
תאבלת על מת
מת
מר להו
אבל חייב בקריעה דקאמ
+ויקרא י' +לא
א
רחמנא לבנני אהרן
עלמא מיחייבי
א
תפרמו  -מככלל דכולי
בכפיית המטה ,דתני בר
אבל חייב ב

תיקו

שאילת
יוסף :תא שמע :ובש
אמר רב ף
בני אדם
דם לחבירו כב
שלום שבין אד
ליה אביי:
הנזופין למקום - .אמר ה
אני
דלמא מנודה לשמים שא
ת"ש :מנודה  -שונה ושונין ללו ,נשכר
וונשכרין לו .מוח
חרם-לא שונה ולא שונין
ללו ,לא נשכר ולא נשכרין לו ,אבל שונה
הוא לעצמו ש
שלא יפסיק את למודו.
וועושה לו חנות קטנה בשביל פרנסתו.

ת"ש+ :ויקרא י"גג +וראשו יהיה פרוע -
רי ר"א.
אין פריעה אלא גגידול שער ,דבר
בראש ונא'
ש
רה הוייה
ר"ע אומר :נאמר
ה
הווייה בבגד ,מה הוייה
האמורה בבגד
בראש -
פו ,אף הוייה ב
דבר שחוץ מגופ
דפילין?
דבר שחוץ מגופו .מאי לאו אתפ
א"ר פפא :לא ,אכומתא וסוד
דרא
שיהו
תא שמע :ועל שפם יעטה  -ש
שיהא
בקות זו בזו ,ש
שפתותיו מדוב
אסור בשאילת שלום,
מנודה וכאבל ,וא
כמ
מע מינה
שמ
בין והמצורעין וובועלי
מכאן אמרו :הזב
מ
רות בתורה ובננביאים
נדות מותרין לקר
ש
במדרש
ובכתובים ,ולשנות
בתלמוד ,בהלככות ובאגדות ,ובעלי
וב
קריין אסור
רין ,שמע מינה

אסורין
תא שמע :מננודין ומצורעין א
לספר ולכבס .שמע מיננה

סורין
דין ומצורעין אס
תא שמע :מנוד
מינה
בס .שמע ה
לספר ולכב
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קרא י"ג +בגדיו יהיו
תא שמע+ :ויק
פרמים  -שיהו מ
פ
מקורעין ,שמע מינה
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תיקו

קפרא :דמות דיוקני נתתי בהן ,ובעונותיהם
הפכתיה  -כפו מטותיהן עליה

ת"ש :מנודה  -שונה ושונין לו ,נשכר
חרם-לא שונה וולא שונין
ונשכרין לו .מוח
ללו ,לא נשכר ולא נשכרין לו ,אבל שונה
שלא יפסיק את למודו.
הוא לעצמו ש
וועושה לו חנות קטנה בשביל פרנסתו.
שאמרו
יוסף ,תא שמע :כש
אמר רב ף
אלא כל גופו,
אסור ברחיצה  -לא אמרו א
א
רגליו  -מותר .ווכן אתה
אבל פניו ידיו ור
אי לאו
דה ובאבל .מא
מוצא במנוד
א
אשארא
אכולהו?  -לא,
?
שאמרו
יוסף ,תא שמע :כש
אמר רב ף
מרו אלא
הסנדל  -לא אמ
אסור בנעילת ה
הא כיצד?
דרך  -מותר .א
בעיר ,אבל בד
על ,נכנס לעיר  -חולץ,
יצא לדרך  -נוע
בל .מאי
מוצא במנודה ובאב
א
וכן אתה
הו?  -לא ,אשא
לאו אכולה
ארא

עשיית מלאכה
ת

מלאכה ,דכתיב
ה
בעשיית
אבל אסור ב
+עמוס ח' +והפכתי חגיכם לאבל מה
מלאכה  -אף אב
חג אסור במ
בל אסור
במלאכה

רחיצה

דכתיב +שמואל
ב
ברחיצה,
אבל אסור ב
חיצה בכלל
תסוכי שמן ,ורח
ב' י"ד +ואל ת
סיכה.

נעילת הסנדל
ת

אבל אסור בנעילת הסנדל ,מדקאמר
קאל כ"ד+
ליה רחמנא לליחזקאל +יחזק
ונעליך תשים ברגליך  -מככלל דכולי
עלמא אסור

תשמייש המטה

בתשמיש המטה ,דכתיב
אבל אסור ב
+שמואל ב' י"ב +וינחם ד
דוד את בת
תו ויבא אליה  -מכלל
שבע אשת
מעיקרא אסור.
דמ

כל אותן
יוסף ,תא שמע :ל
אמר רב ף
ראל במדבר מננודין היו,
שנים שהיו ישר
ש
ליה אביי:
תיהן .אמר ה
ושימשו מטות
שאני
ודלמא מננודה לשמים ש

משלח קרבנותיו

קרבנותיו ,דתניא,
ו
שלח
אבל אינו מש
רבי שמעון אומר :שלמים  -ב
בזמן שהוא
שלם ,וללא בזמן שהוא אונן.

כל אותן
יוסף ,תא שמע :ל
אמר רב ף
ישראל במדבר מננודין היו,
שנים שהיו ר
ש
תיהן - .אמר ליה אביי:
ושלחו קרבנות
שאני
ודלמא מננודה לשמים ש
1

תיקו

תיקו

תיקו

י"ד +וישב
א+ :ויקרא +
תא שמע ,דתניא
ת
שיהא כמנודה וככאבל,
מחוץ לאהלו  -ש
מ
ש המטה .ואין אהלו
ואסור בתשמיש
ה' +לך
אמר +דברים ה
אלא אשתו ,שנא
מר להם שובו ללכם לאהליכם – ש"מ
אמ
ת"ש ,דתניא+ :ייחזקאל מ"ד +ואחרי
מת,
ר פרישתו מן המ
טהרתו  -אחר
עת ימי
רו לו  -אלו שבע
בעת ימים יספר
שב
ספ
פירו ,וביום באוו אל הקדש אל החצר
חטאתו
הפנימית לשרת בקדש יקריב ח
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ויקרא פרק י
יכם לֹא ִת ְפרֹמוּ וְ לֹא ָת ֻמתוּ וְ ַעל ָכּל ָה ֵע ָדה יִ ְקצֹף
וּב ְג ֵד ֶ
יכם אַל ִתּ ְפ ָרעוּ ִ
אשׁ ֶ
ית ָמר ָבּנָיו ָר ֵ
וּל ִא ָ
וּל ֶא ְל ָעזָר ְ
אַהרֹן ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
)ו( ַויּ ֶ
יכם ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְבכּוּ ֶאת ַה ְשּׂ ֵר ָפה ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף יְ קֹוָק:
ַא ֵח ֶ
וֲ
יכם ַו ַיּעֲשׂוּ ִכּ ְד ַבר מ ֶ
ֲל ֶ
מוֹעד לֹא ֵת ְצאוּ ֶפּן ָתּ ֻמתוּ ִכּי ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת יְ קֹוָק ע ֵ
וּמ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
)ז( ִ
ֹשׁה :פ
ויקרא פרק יג
ַע ֶטה וְ ָט ֵמא ָט ֵמא יִ ְק ָרא:
רוּע וְ ַעל ָשׂ ָפם י ְ
ֻמים וְ רֹאשׁוֹ יִ ְהיֶה ָפ ַ
ָדיו יִ ְהיוּ ְפר ִ
רוּע ֲא ֶשׁר בּוֹ ַה ֶנּגַע ְבּג ָ
וְה ָצּ ַ
)מה( ַ
ֵשׁב ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ָ
)מו( ָכּל יְ ֵמי ֲא ֶשׁר ַה ֶנּגַע בּוֹ יִ ְט ָמא ָט ֵמא הוּא ָבּ ָדד י ֵ
מוֹשׁבוֹ :ס
שמואל ב פרק יג
נוֹתר ֵמ ֶהם ֶא ָחד :ס
אַב ָשׁלוֹם ֶאת ָכּל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ לֹא ַ
)ל( וַיְ ִהי ֵה ָמּה ַב ֶדּ ֶר ְך וְ ַה ְשּׁ ֻמ ָעה ָבאָה ֶאל ָדּוִ ד ֵלאמֹר ִה ָכּה ְ
ָדים :ס
ֻעי ְבג ִ
ֲב ָדיו נִ ָצּ ִבים ְקר ֵ
אָר ָצה וְ ָכל ע ָ
ָדיו וַיִּ ְשׁ ַכּב ְ
ָקם ַה ֶמּ ֶל ְך וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
)לא( ַויּ ָ

שמואל ב פרק יד
אַב ָשׁלוֹם:
ֵדע יוֹאָב ֶבּן ְצ ֻריָה ִכּי ֵלב ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ְ
)א( ַויּ ַ
סוּכי ֶשׁ ֶמן וְ ָהיִ ית ְכּ ִא ָשּׁה זֶה
אַבּ ִלי נָא ִ
יה ִה ְת ְ
וְל ְב ִשׁי נָא ִב ְג ֵדי ֵא ֶבל וְ אַל ָתּ ִ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
קוֹעה וַיִּ ַקּח ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה ֲח ָכ ָמה ַויּ ֶ
)ב( וַיִּ ְשׁ ַלח יוֹאָב ְתּ ָ
אַבּ ֶלת ַעל ֵמת:
ָמים ַר ִבּים ִמ ְת ֶ
יִ
יחזקאל פרק כד
)טו( וַיְ ִהי ְד ַבר יְ קֹוָק ֵא ַלי ֵלאמֹר:
ֵפה וְ לֹא ִת ְספֹּד וְ לֹא ִת ְב ֶכּה וְ לוֹא ָתבוֹא ִדּ ְמ ָע ֶת ָך:
ֶיך ְבּ ַמגּ ָ
אָדם ִהנְ נִ י ל ֵֹק ַח ִמ ְמּ ָך ֶאת ַמ ְח ַמד ֵעינ ָ
)טז( ֶבּן ָ
ֹאכל:
ָשׁים לֹא ת ֵ
יך וְ לֹא ַת ְע ֶטה ַעל ָשׂ ָפם וְ ֶל ֶחם ֲאנ ִ
יך ָתּ ִשׂים ְבּ ַר ְג ֶל ָ
יך וּנְ ָע ֶל ָ
ֲשׂה ְפּ ֵא ְר ָך ֲחבוֹשׁ ָע ֶל ָ
)יז( ֵהאָנֵק דֹּם ֵמ ִתים ֵא ֶבל לֹא ַתע ֶ
ַתּ ָמת ִא ְשׁ ִתּי ָבּ ָע ֶרב ו ַ
ֵיתי:
ָאַעשׂ ַבּבּ ֶֹקר ַכּ ֲא ֶשׁר ֻצוּ ִ
ָא ַד ֵבּר ֶאל ָה ָעם ַבּבּ ֶֹקר ו ָ
)יח( ו ֲ
אַתּה ע ֶֹשׂה:
ֹאמרוּ ֵא ַלי ָה ָעם ֲהלֹא ַתגִּ יד ָלנוּ ָמה ֵא ֶלּה ָלּנוּ ִכּי ָ
)יט( ַויּ ְ
יהם ְדּ ַבר יְ קֹוָק ָהיָה ֵא ַלי ֵלאמֹר:
)כ( ָוא ַֹמר ֲא ֵל ֶ
נוֹתי ֶכם
וּב ֵ
ֵיכם ְ
וּבנ ֶ
ַפ ְשׁ ֶכם ְ
וּמ ְח ַמל נ ְ
ֵיכם ַ
ֻזּ ֶכם ַמ ְח ַמד ֵעינ ֶ
אָמר ֲאדֹנָי יְ קֹוִ ק ִהנְ נִ י ְמ ַח ֵלּל ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי גְּ אוֹן ע ְ
)כא( ֱאמֹר ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּה ַ
ַב ֶתּם ַבּ ֶח ֶרב יִ פֹּלוּ:
ֲא ֶשׁר ֲעז ְ
ֹאכלוּ:
ָשׁים לֹא ת ֵ
יתי ַעל ָשׂ ָפם לֹא ַת ְעטוּ וְ ֶל ֶחם ֲאנ ִ
יתם ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ֲשׂ ֶ
)כב( ַוע ִ
אָחיו:
יכם וּנְ ַה ְמ ֶתּם ִאישׁ ֶאל ִ
יכם לֹא ִת ְס ְפּדוּ וְ לֹא ִת ְבכּוּ וּנְ ַמקּ ֶֹתם ַבּעֲוֹנ ֵֹת ֶ
יכם ְבּ ַרגְ ֵל ֶ
ֲל ֶ
יכם וְ ַנע ֵ
אשׁ ֶ
וּפ ֵא ֵר ֶכם ַעל ָר ֵ
)כג( ְ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י ֲאדֹנָי יְ קֹוִ ק :ס
מוֹפת ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַתּעֲשׂוּ ְבּבֹאָהּ וִ ַ
)כד( וְ ָהיָה יְ ֶח ְז ֵקאל ָל ֶכם ְל ֵ
יחזקאל פרק מד
וּלאָחוֹת ֲא ֶשׁר לֹא ָהיְ ָתה ְל ִאישׁ יִ ַטּ ָמּאוּ:
וּל ַבת ְלאָח ְ
וּל ֵבן ְ
וּל ֵאם ְ
אָדם לֹא יָבוֹא ְל ָט ְמאָה ִכּי ִאם ְלאָב ְ
)כה( וְ ֶאל ֵמת ָ
ָמים יִ ְס ְפּרוּ לוֹ:
אַח ֵרי ָט ֳה ָרתוֹ ִשׁ ְב ַעת י ִ
)כו( וְ ֲ
ַק ִריב ַח ָטּאתוֹ נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ קֹוִק:
ימית ְל ָשׁ ֵרת ַבּקּ ֶֹדשׁ י ְ
וּביוֹם בֹּאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ
)כז( ְ
תלמוד בבלי מסכת תענית דף יב עמוד ב
משנה .עברו אלו ולא נענו  -בית דין גוזרין שלש תעניות אחרות על הצבור ,אוכלין ושותין מבעוד יום ,ואסורין במלאכה
וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ,ונועלין את המרחצאות .עברו אלו ולא נענו  -בית דין גוזרין עליהן עוד
שבע ,שהן שלוש עשרה תעניות על הצבור .הרי אלו יתרות על הראשונות ,שבאלו מתריעין .ונועלין את החנויות .בשני
מטין עם חשיכה ,ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת .עברו אלו ולא נענו  -ממעטין במשא ומתן ,בבנין ,ובנטיעה,
באירוסין ,ובנישואין ,ובשאילת שלום בין אדם לחבירו ,כבני אדם הנזופין למקום .היחידים חוזרין ומתענין עד שיצא
ניסן .יצא ניסן וירדו גשמים  -סימן קללה ,שנאמר +שמואל א' י"ב +הלוא קציר חטים היום וגו'.
תלמוד בבלי מסכת תענית דף יג עמוד א
תא שמע :כשאמרו אסור במלאכה  -לא אמרו אלא ביום ,אבל בלילה  -מותר .וכשאמרו אסור בנעילת הסנדל  -לא
אמרו אלא בעיר ,אבל בדרך  -מותר .הא כיצד? יוצא לדרך  -נועל ,נכנס לעיר  -חולץ .וכשאמרו אסור ברחיצה  -לא
אמרו אלא כל גופו ,אבל פניו ידיו ורגליו  -מותר .וכן אתה מוצא במנודה ובאבל...
תלמוד בבלי מסכת תענית דף יד עמוד ב
תנו רבנן :חברים אין שאילת שלום ביניהן עמי הארץ ששואלין מחזירין להם בשפה רפה ובכובד ראש והן מתעטפין
ויושבין כאבלים וכמנודה כבני אדם הנזופין למקום עד שירחמו עליהם מן השמים
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