בס"ד

מועד קטן יד 2) :שורות מלמטה( עד טז) .שורה (4
ביאורים
דינים שנוהגים באבל )וספק האם נוהגים במצורע ובמנודה(

עטיפת הראש לאבל :בשו"ע )שפו,א( פסק
שאבל חייב בעטיפת הראש כסוגייתנו .אך
הרמ"א הביא ש"י"א שאין נוהגין במדינות
אלו בעטיפה .וכן המנהג פשוט ,ואין
להחמיר לשנות במה שלא נהגו אבותינו".
ובש"ך ביאר שהטעם הוא" :מפני שמביא
לידי שחוק גדול מן העו"כ שבינינו".
אך בבית-יוסף כתב" :ואנו לא ראינו ולא
שמענו מי שפטר מעטיפה מפני טענה זו".
ובש"ך פסק" :מיהו יש לנהוג בעטיפה קצת,
דהיינו למשוך הכובע למטה לפני העינים".

הנחת תפילין
נוהג באבל  -מכך שנאמר באופן חריג ליחזקאל להניח תפילין.

כפיית המטה
נוהג באבל  -נטילת נפש שיש בה צלם אלוהים מחייבת להפוך את המיטה.

רחיצה
נוהג באבל -

'ואל תסוכי

שמן' ,ורחיצה בכלל סיכה.

נעילת הסנדל
נוהג באבל  -מכך שנאמר באופן חריג ליחזקאל לנעול נעלים.
דינים שנוהגים באבל ובמצורע )וספק האם נוהגים במנודה(

עטיפת הראש
נוהג באבל – מכך שנאמר באופן חריג ליחזקאל לא לעטוף את ראשו.
נוהג במצורע – שנאמר 'ועל שפם יעטה'.

שאילת שלום
נוהג באבל –
נוהג במצורע

מנודה מהמצב אחרי שלא יורד
רב יוסף ניסה ללמוד את דין מנודה
גשם שבו חייבים בעיטוף ואסורים בשאילת שלום.,
אביי :אין ללמוד ממנודים לשמים שדינם אולי קשה יותר.

דום'.

נאמר ליחזקאל 'האנק
– שנאמר 'ועל שפם יעטה'.

קריעה
נוהג באבל – נאמר באופן חריג לבני אהרן באבלותם לא לקרוע.
נוהג במצורע – שנאמר 'בגדיו יהיו פרומים'.

תשמיש המטה
נוהג באבל – מכך שנאמר שדוד בא אל בת שבע לאחר אבלותה.
נוהג במצורע – שנאמר 'וישב מחוץ לאהלו' )אהלו זה אשתו(.

רב יוסף ניסה ללמוד את דין מנודה מהשנים שישראל היו
מיתותן,
במדבר מנודין ובכל זאת שלחו קרבנותיהן ,ושימשו מיטתן.

שילוח קרבנותיו
נוהג באבל – מכך שנאמר 'שלמים" – בזמן שהוא שלם ,שדעתו מיושבת עליו.
נוהג במצורע – נלמד מנבואת ביחזקאל על בית המקדש העתידי.

אביי :אין ללמוד ממנודים לשמים שדינם אולי קל יותר.

דברים שנוהגים באבל ,במצורע ,ובמנודה
תספורת
נוהג באבל – נאמר באופן חריג לבני אהרן באבלותם לא לגדל שער.
נוהג במצורע ומנודה – כתוב בברייתא שנוהג בהם.

תכבוסת
נוהג באבל – מכך שנאמר
נוהג מצורע ומנודה – כך כתוב בברייתא בהם.

"ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי בגדי

אבל".

דבר שנוהג באבל ואינו נוהג במצורע ומנודה
דברי תורה
נוהג באבל – שנאמר ליחזקאל 'דום'.
אינו נוהג במצורע – רק בעל קרי שטומאתו באה לו מתוך קלות ראש ,אסור ,כי אין לו אימה.
דבר שנוהג באבל ואינו נוהג במנודה )וספק אם נוהג במצורע(

עשיית מלאכה
נוהג באבל – שנאמר 'והפכתי

חגיכם

לאבל' – דין אבלות כחג לעניין מלאכה.
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