
ַדּף י"ח: גְּזִיזַת צִיפֹּוְרנַיִם

בְַּדף זֶה לוְֹמִדים הֲלָכוֹת אֲחָדוֹת לְגַבֵּי גְזִיזַת צִיפּוְֹרנַיִם.

 ּ גֹּוזְזִים צִיפּוְֹרנַיִם נִזְהִָרים בְּיוֵֹתר ׁשֶלֹּא ִתיפֹּול צִיפּוֶֹרן עַל הִָרצְפָּה. חֲזַ"ל אְָמרו בְּעֵת ׁשֶ
נִּזְהִָרים בְּכָךְ כְֵּדי לֹא לָבוֹא לִיֵדי סַכָּנָה. ׁשֶ

ּ נוֹהֲגִים לְהַׁשְלִיךְ אֶת  נּוֹהֲגִים לְִקבּוֹר אֶת הַצִּיפּוְֹרנַיִם בָּאֲָדָמה אוֹ לְִשׂרוֹף אוָֹתן. בְּיֵָמינו
ירוִּתים. ֵ הַצִּיפּוְֹרנַיִם לַׁשּ

הַאִם בְּחֹול הַּמֹועֵד מוּּתָר לִגְזֹוז צִיפֹּוְרנַיִם?

ּמוּּתָר. אָסוּר וְַרבִּי יֹוסֵי אֹוֵמר ׁשֶ יש ַמֲחלֹוֶקת בַּדָּבָר. ַרבִּי יְהוָּדה אֹוֵמר ׁשֶ

ינֵי ֲאבֵלוּת  ִּ ַדּף י"ט: ד

ּ, ְקרוֹבָיו יוֹׁשְבִים "ׁשִבְעָה" וִּמְתאַבְּלִים עָלָיו ׁשִבְעָה יִָמים. נִּפְטַר ָקרוֹב ִמׁשְפָּחָה, לֹא עָלֵינו כְּׁשֶ

יֵׁש הִלְכוֹת אֲבֵלוּת ַרבּוֹת הַּמְפְָרטוֹת עַל ִמי צִָריךְ לְהְִתאַבֵּל, ַמה נּוֹהֲגִים בִּיֵמי הָאֵבֶל, כַּּמָה 
.'ּ זְַמן צִָריךְ לְהְִתאַבֵּל, הַאִם מוּּתָר לַעֲסוֹק בְִּמלָאכָה בִּיֵמי הָאֵבֶל, וְכו

ּ, ׁשֶאִם אָבֵל הְִתחִיל לָׁשֶבֶת "ׁשִבְעָה" וְהִגִּיעַ אַחַד הַחַגִּים, הוּא  נָה ְמלַּמֶֶדת אוָֹתנו הַּמִׁשְ
ּ הְִתחִיל לָׁשֶבֶת ׁשִבְעָה בְּעֶֶרב חַג הַפֶּסַח אַחַר  ַמפְסִיק אֶת הָאֲבֵלוּת. לְָמׁשָל, אִם ִמיׁשֶהו
ִבְעָה וְָשֵׂמחַ בַּחַג כְּמוֹ כּוּלָּם, וְאַחֲֵרי הַחַג  הַצָּהֳַריִם, עִם כְּנִיסַת הַחַג הוּא ַמפְסִיק אֶת הַׁשּ

יךְ לָׁשֶבֶת ׁשִבְעָה. הוּא אֵינוֹ צִָריךְ לְהְַמׁשִ

הֶָחָתן וְהַכַּלָּה  ּתִיֵקּן ׁשֶ ּ. הוּא גַם זֶה ׁשֶ ה ַרבֵּנו צִָּריךְ לָׁשֶבֶת ׁשִבְעָה? מֹׁשֶ ִמי ִתיֵקּן ׁשֶ
ּ ׁשִבְעָה יִָמים אֲַחֵרי ֲחתוּנָָּתם. יְִשְׂמחו

רֹובִים" בְעַת הַקְּ ַדּף כ': "ׁשִ

ּ, נִפְטַר אָָדם ָקרוֹב - יֵׁש ִמצְוָה לְהְִתאַבֵּל עַל מוֹתוֹ.  כַּאֲׁשֶר, לֹא עָלֵינו

ּ ׁשֶלּוְֹמִדים זאת ִמן הַכּוֹהֲנִים.  עָלָיו צִָריךְ לְהְִתאַבֵּל? הַּתַלְמוּד ְמלַּמְֵדנו ִמי נְִקָרא ָקרוֹב ׁשֶ
נְִּמצָא בּוֹ אָָדם ֵמת,  לַכּוֹהֲנִים אָסוּר לְהִיּטֵָמא ִמּמֵת, וְלָכֵן אָסוּר לָהֶם לְהִיכָּנֵס לְבַיִת ׁשֶ

וְאָסוּר לָהֶם לָגַעַת בְִּקבִָרים. אוּלָם אִם נִפְטַר ָקרוֹב ׁשֶל הַכּוֹהֵן, הוּא חַיָּב לְהִיּטֵָמא לוֹ. 

ּתֹו  ב. אָבִיו. ג. אִּמֹו  ד. בְּנֹו  ה. בִּּתֹו ו. אָחִיו ז. אֲחֹותוֹ.  ּ הֵם ׁשִבְעַת הְַקּרוֹבִים: א. אִׁשְ אֵלּו

צְִּריכִים לְהְִתאַבֵּל עֲלֵיהֶם. ּ, כִּי ִמכָּאן לֹוְמִדים ִמי הֵם ׁשִבְעַת הְַקּרוֹבִים ׁשֶ ֲחכִָמים אְָמרו

בְעַת יְֵמי הֵָאבֶל דף כ"א: ׁשִ

ִבְעַת הְַקּרוֹבִים, ִמצְוָה לְהְִתאַבֵּל עָלָיו ׁשִבְעָה יִָמים. נִּפְטַר אֶחָד ִמׁשּ כְּׁשֶ

  ּ ּמִן הַּתוָֹרה - הַּמִצְוָה הִיא לְהְִתאַבֵּל יוֹם אֶחָד בִּלְבָד, וּמֹׁשֶה ַרבֵּנו ּ ׁשֶ הַּתַלְמוּד ְמלַּמְֵדנו
ּ ׁשִבְעָה יִָמים. יְִּתאַבְּלו ּתִיֵקּן ׁשֶ

ּ לְהְִתאַבֵּל ׁשִבְעָה יִָמים עַל מוֹתוֹ ׁשֶל ָקרוֹב. בְַּדף זֶה לוְֹמִדים, ׁשֶהָאָבוֹת  כְּבָר נָהֲגו

 ּ ר בְּעֵבֶר הַיְַּרֵדּן וַיְִּספְּדו ּ עַד גֶֹּרן הָאָָטד אֲׁשֶ ּ כָּתוּב בַּפָּסוּק: "וַיָּבֹאו נִּפְטַר יַעֲקֹב אָבִינו כְּׁשֶ
ית(. ׁשָם ִמְספֵּד גָּדֹול וְכָבֵד ְמאֹד וַיַּעַׂש לְאָבִיו אֵבֶל ׁשִבְעַת יִָמים" )בְֵּראׁשִ

ּ בְֶּמׁשֶךְ ׁשִבְעָה יִָמים. כְּלוַֹמר, יוֹסֵף הְִתאַבֵּל עַל אָבִיו יַעֲקֹב אָבִינו

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 433

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת מועד קטן, דף י״ח

הסבר: רבא שמע אדם מתפלל שיזכה להתחתן עם 
אישה מסוימת. אמר לו רבא: אל תתפלל כך, כי אם 
היא ראויה לך - לא תפסיד אותה, ואם לא - אתה 

עלול לכפור בה' כשתראה שתפילתך לא נענתה.

דבעי רחמי - שביקש רחמים )התפלל(
חזיא לך - ראויה לך

אזלא מינך - תלך ממך

כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר 
תזדמן לי פלניתא א"ל לא תיבעי רחמי הכי אי חזיא לך לא 

אזלא מינך ואי לא כפרת בה'. 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן ַּדף י"ח- כ"ד
פרשת תרומה | כ"ח בשבט- ד' באדר א' )30 לינואר- 5 לפברואר( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
פראג

פראג היא עיר הבירה של צ'כיה. היא הוקמה 
במאה התשיעית סביב מצודה, והפכה למקום 
מושבם של מלכי בוהמיה ולמרכז מסחרי 
חשוב. בפראג הייתה קהילה יהודית משגשגת, 
והיהודים שבה גרו ברובע מיוחד, מעין גטו. 
במשך הדורות חיו בפראג רבנים חשובים, 
ביניהם המהר"ל מפראג, רבי מרדכי יפה, רבי 
יחזקאל לנדאו, והרב יום-טוב ליפמן הלר. רוב 
יהודי פראג נספו בשואה או עזבו את המקום. 
כיום ניתן לראות שם את בית הכנסת של 
המהר"ל ואת בית הקברות העתיק בו הוא קבור, 
וכן מבנים עתיקים 
נוספים המנציחים 
הקהילה  את 

היהודית בעיר.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך 
חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף 
היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל 
סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות 

ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

)Wikipedia, Peter Stehlik( כיכר ואצלב במרכז פראג



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שעם 

כל הכבוד, גם לנתינה ולצדקה 

יש גבולות, ולא נכון לתת את כל 

הכסף. לצערנו כל יום יש צרכים 

חדשים – אנשים, משפחות, 

חולים, עמותות וכדו' שזקוקים 

לתרומות. זו מצווה גדולה לתרום 

- אבל זה לא נכון לתרום את כל 

הכסף בפעם אחת למקום אחד 

ולמטרה אחת.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

ליוני בן ה-16 היו כספים שהוא קיבל וחסך במשך השנים - מהבר מצווה, 
ממתנות שקיבל מהסבים והסבתות, מדמי כיס, ומעבודות שעבד מדי 
פעם. יום אחד יוני קרא בעיתון שיש משפחה אחת הנמצאת במצוקה 
כספית ומבקשת תרומות. יוני בא להוריו וביקש שאת כל הכסף שלו 
שהוא חסך כל השנים יתנו למשפחה הזו. בקשתו זו של יוני עוררה 

דיון סוער במשפחה.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

אב"ד - אב בית דין
אב בית דין הוא כינוי של השופט העומד בראש 
בית הדין. בתקופת חז"ל תפקידו היה שני לזה 
של נשיא הסנהדרין. יש לנהוג באב בית הדין 
כבוד מיוחד, לקום מפניו גם ממרחק, וכאשר הוא 
נפטר כל ישראל התאבלו עליו. במהלך הדיונים 
היה אב בית הדין מדבר אחרון, כדי שלא יחששו 

הדיינים לחלוק על דבריו.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

 רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי? 
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או 

להעביר שיעור שבועי עם חומר איכותי? 

יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי'- סוגיות מהדף היומי בעברית 
פשוטה להבנה, שאפשר ללמוד עם הילדים. כל קהילה שתצטרף, 

תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד 
פתח הבית! לרישום סרקו את הקוד.

בס"ד

חברותא

בית כנסת אלטנוישול בפראג
בית כנסת אלטנוישול נמצא ברובע היהודי בעיר 
פראג. הוא נבנה בשנת 1270, ופעיל עד היום. פירוש 
שמו הוא "בית הכנסת הישן-חדש", משום שנבנה 
על חורבותיו של בית כנסת עתיק יותר. פירוש 
אחר לשמו הוא "על תנאי שול", כלומר בית כנסת 
שנבנה באמצעות אבנים מירושלים, "על תנאי" 
שכשיבוא המשיח יחזירו אותם לבית המקדש. 
בבית כנסת זה התפלל המהר"ל מפראג וקבע את 
מנהגיו, ומקום מושבו בקדמת בית הכנסת נשמר 
עד היום. האגדה מספרת ששרידי הגולם מפראג 

שמורים בעליית הגג של בית הכנסת.

בכספו - זו זכותו.מה שהוא רוצה לעשות שנמצאת במצוקה. אם זה כמה שנים להצלת משפחה שלו שהוא חסך במשך מוכן לתת את כל הכסף שיש לו כזה לב טוב, ושהוא שכל הכבוד ליוני הצדיק חלק מבני המשפחה אמרו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia, Andreas Praefcke( בית הכנסת אלטנוישול



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
המהר"ל מפראג.

2 .
בית הכנסת אלטנוישול, בפראג.

3 . הגולם מפראג.
4 .

שמו של המהר"ל היה יהודה ליווא, וליווא זה אריה.
5 .

"נצח ישראל", "תפארת ישראל", "גבורות ה'" ועוד רבים

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד
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אריה לוין

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 
מי היא הדמות שבחלון?

מהו המבנה הגדול ואיפה הוא נמצא?
מי הדמות הגדולה ההולכת משמאל לבית הכנסת?

מה הקשר בין האריה לדמות?
אילו ספרים כתבה הדמות הזו?

 שמו המלא היה יהודה ליווא בן בצלאל, . 1
אבל היה ידוע יותר בכינויו.

כיהן כאב בית דין וראש ישיבה במספר ערים, ביניהן העיר פראג. . 2
כתב ספרים חשובים רבים, ביניהם "נתיבות עולם", "נצח ישראל", . 3

"תפארת ישראל", "גבורות ה'" ועוד.
היה בקיא תלמוד, אגדה, הלכה, קבלה, פילוסופיה, אסטרונומיה ועוד.. 4

2
1

3
4
5

המהר"ל מפראג



צְוָה  ַדּף כ"ג: הָעֹוֵסק בְִּמצְוָה פָּטוּר ִמן הַּמִ

ּ, יֵׁש לֹו ִמצְוָה לַעֲסֹוק בִּכְבֹוד הַנִּפְָטר  ּמֵת אֶָחד ִמְקּרוֹבָיו, לֹא עָלֵינו אָָדם ׁשֶ
ּ הַּתַלְמוּד כִּי עַד ׁשְעַת הְַקּבוָּרה הָאָבֵל אוֹכֵל  ׁש לָנו ֵּ ְ, ְמחַד וּם כָּך וּבְִקבוָּרתוֹ. ִמּשׁ
ַקּיָּם  ַמע. ַמדּוּעַ? ִמפְּנֵי ׁשֶ בְּלִי בְָּרכָה, הוּא אֵינֹו ִמְתפַּלֵּל וְאֵינֹו קוֵֹרא ְקִריאַת ׁשְ
צְוָה". כְּלוַֹמר, הָאָבֵל הָעוֵֹסק  "הָעֹוֵסק בְִּמצְוָה, פָּטוּר ִמן הַּמִ ׁשֶ כְּלָל הַקּוֹבֵעַ 

בְִּמצְוַת ְקבוַּרת הַּמֵת, פָּטוּר ִמלְַּקיֵּם ִמצְווֹת אֲֵחרוֹת.

אוּלָם, יֵׁש לָׂשִים לֵב: אָָדם הָעוֹסֵק בְִּמצְוָה פָּטוּר ִמלְַּקיֵּם ִמצְוָה אַחֶֶרת אֲבָל כַּּמוּבָן 
עֲַדיִן חוֹבָה עָלָיו לְהִיזָּהֵר ׁשֶלֹּא לַעֲבוֹר כָּל עֲבֵָרה. כְּלוַֹמר, הוּא פָּטוּר ִמּמִצְווֹת 

אֲחֵרוֹת, אֲבָל אָסוּר לוֹ לַעֲבוֹר עֲבֵרוֹת. 

הַּתַלְמוּד מֹוסִיף עֹוד, ׁשֶבְּיֹום ִמיַתת הַָקּרוֹב הָאָבֵל נְִקָרא "אֹונֵן" וְאָסוּר לֹו 
ּתֹות יַיִן. לֶאֱכֹול בָָּשׂר וְלִׁשְ

ַדּף כ"ב: בְּהֵָמה "ְטֵרפָה"

ּ. עַל כָּךְ מֹוסִיפָה  ֲחטו לֹּא נִׁשְ לֹּא לֶאֱכֹול בְּהֵָמה אֹו עֹוף ׁשֶ הַּתֹוָרה ְמצַוָּה ׁשֶ
ֶׂדה ִמזְּאֵב  נִּפְצְעָה בַּּשָ ל, בְּהֵָמה ׁשֶ "נִּטְְרפָה", לְָמׁשָ הַּתֹוָרה וְאוֶֹמֶרת כִּי בְּהֵָמה ׁשֶ
ּ לִטְרֹוף אֹוָתהּ, לֹא ַתעֲזֹור לָהּ ׁשְחִיטָה וְהִיא אֲסוָּרה בַּאֲכִילָה. ָרצו אֹו אְַריֵה ׁשֶ

הַאִם בְּהֵָמה ׁשֶאְַריֵה פָּצַע אֶת אָזְנָהּ נִהְיֵית "טְֵרפָה"? לֹא! בְַּמסֶּכֶת "חוּלִּין" נִלְַמד  
יֵּׁש לָהּ חוֹר  אֶת סוּגֵי הַ"טְֵרפָה", אֵיזוֹ בְּהֵָמה נֶחְׁשֶבֶת "טְֵרפָה", לְָמׁשָל, בְּהֵָמה ׁשֶ

ּ חוֹר ָקָטן, הֲֵרי הִיא "טְֵרפָה". בֵָּראָה, אֲפִילּו

בְּהֵָמה נִהְיֵית טְֵרפָה לֹא ַרק אִם טַָרף אֹוָתהּ בַּעַל-חַיִּים טֹוֵרף, אֶלָּא גַּם אִם 
ל נִפְצְעָה בֵָּראָה ִמסַּכִּין אֹו ִמּמַחַט, ֲהֵרי הִיא "טְֵרפָה" ׁשֶאֲסוָּרה בַּאֲכִילָה. לְָמׁשָ

בס"ד

באיזה מקרה מפסיקים לשבת שבעה על   .1
נפטר לפני שעברו שבעה ימים?

2.  האם צריך לשבת שבעה על דוד שנפטר?
האם לאבל מותר לחלל שבת?  .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן, דף כ״ב - כ״ד

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
לכל אחד מכלי המקדש היו הוראות מדויקות כיצד 
לבנותו ומאילו חומרים ומידות. הוראות אלו אינן תיאור 
חיצוני-הנדסי בלבד, אלא טומנות בחובן עקרונות 
ויסודות רוחניים. לארון הברית למשל היו שני בדים 
– מוטות - שמטרתם הייתה להקל על הלויים אשר 
נשאו את הארון ממקום למקום. כמו לארון גם לשולחן, 
למזבח הזהב ולמזבח החיצון היו בדים, אך בבדי הארון 

היה ציווי מיוחד: "לא יסורו ממנו".
מדוע דווקא בבדי הארון היה ציווי זה, בשונה משאר 
הכלים שגם להם היו בדים? הארון הוא סמל לתורה, 
בתוכו היו לוחות הברית. חיבור הבדים אליו באופן 
קבוע מלמדנו על כך שעלינו ליטול עמנו את התורה 
תמיד, לכל מקום. התורה היא תורת חיים שצריכה 
להוביל אותנו בכל מקום אליו אנחנו הולכים. לכן 
את הבדים שתפקידם לסייע בנטילת הארון - אסור 

להסיר ממנו לעולם.

ּ ּ וּבִגְֵדיכֶם לֹא ִתפְרֹומו יכֶם אַל ּתִפְָרעו ַדּף כ"ד: ָראׁשֵ

ּ, וְגַם אָסוּר לֹו  ּוֶה לְִקרוֹעַ אֶת בִּגְדּוֹ כְּׁשֵֶמת אֶחָד ִמְקּרוֹבָיו, לֹא עָלֵינו הַאָבֵל ְמצו
לְהִסְּתַפֵּר.

ּ ְרמוּזוֹת בַּּתוָֹרה. ּ, ׁשֶהֲלָכוֹת אֵלּו הַּתַלְמוּד ְמלַּמְֵדנו

ּ, בָּנָיו ׁשֶל אַהֲרוֹן הַכּוֹהֵן, לְהְַקִטיר  כָּן נָדָב וַאֲבִיהו ּ לַּמִׁשְ כָּן, נִכְנְסו בְּיוֹם הֲָקַמת הַּמִׁשְ
ּ לְאַהֲרוֹן הַכּוֹהֵן  ּ. בְּאוָֹתהּ ׁשָעָה אַָמר מֹׁשֶה ַרבֵּנו ְקטוֶֹרת בְּלִי ְרׁשוּת, וְהֵם נִפְְטרו
ה אֶל אֲַהרֹן  ל נָדָב וַאֲבִיהוּא, כִּי יֵׁש לָהֶם ִדּין ְמיוּחָד: "וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ וְלָאַחִים ׁשֶ
ּ וּבִגְֵדיכֶם לֹא ִתפְרֹמוּ" )וַיְִּקָרא(.  יכֶם אַל ּתִפְָרעו וּלְאֶלְעָזָר וּלְאִיָתָמר בָּנָיו, ָראׁשֵ
ּ( אֶת  גְַדּלו ָמעוּת ׁשֶל ָמה ׁשֶאַָמר לָהֶם מֹׁשֶה זה ׁשֶאַּתֶם אַל "ּתִפְְרעוּ" )ּתְ הַּמַׁשְ
ים אֲחִֵרים כֵּן ְמגְַדּלִים  ּ( אֶת בִּגְֵדיכֶם, אֲבָל אֲנָׁשִ ַשׂעֲרוֵֹתיכֶם, וְאַל "ּתִפְְרמוּ" )ּתְִקְרעו

ׂעָרוֹת וְכֵּן קוְֹרעִים אֶת הַבְּגִָדים בְּמוֹתֹו ׁשֶל ָקרוֹב. אֶת הַּשְ

)תשובות: אברהם, יוסף, יעקב, אהרן, יחזקאל(

למדנו בעלון על ענייני אבלות. זהו את המקרים 
הבאים בתנ"ך בהם מסופר על קבורה ואבלות:

1. קנה קבר לאשתו במחיר גבוה

2. אביו התאבל עליו כי חשב שהוא מת

3. המצרים התאבלו על פטירתו 70 יום

4. כל בית ישראל התאבלו עליו 30 יום

5. ה' הורה לו לא לנהוג מנהגי אבלות אחרי מות אשתו


