
 

 

 

 

                                
                                 

 בדף זה הגמרא מביאה דיני אבל ומקורותיהם. ודנה מה דינם של מנודה ומצורע בכל אחד ואחד. אלו הם הדינים?  

 .: שנינו בברייתא שאף הם אסורין לספר ולכבסמנודה ומצורעמכך שלבני אהרון הותר להסתפר. משמע שכולם אסורים.  ,אסור אבל: – תספורת .א

 ין ארונו. ר' יהודה אומר לא שיעמידו עליו גל אבנים כגלו של עכן, אלא מניחים אבן גדולה על ארונו.{}ועוד שנינו שם מנודה שמת בי"ד סוקל

ן מתעטפים ויושבים השנינו לגבי עצירת גשמים ו :מנודהחייב כנלמד מכך שרק ליחזקאל הותר. משמע שלכולם אסור.  :אבל – עטיפת הראש .ב

 ועל שפם יעטה. משמע שחייב. :מצורעשיתכן ששם נחשב מנודה לשמים וחמור יותר.  כמנודים. ודחה אביי

 מחלוקת בין ר' עקיבא לר' אלעזר,  : להו"אמצורעספק.  :מנודה: אסור כדמשמע ביחזקאל. אבל – להניח תפילין .ג
 מותר. לכו"ע האם מותר לחבוש כובע חשוב. אבל תפילין  ירוש הפסוקודחה רב פפא שמחלוקתם בפ

 שאסורים בשאילת שלום כבנ"א הנזופין.  ,רב יוסף הוכיח מתענית עצירת גשמים :מנודה: אסור כדמשמע ביחזקאל. אבל – שאילת שלום .ד
 שאסור שאילת שלום. –היו שפתותיו מודבקות ימלמד ש 'ועל שפם יעטה': מצורעודחה אביי שיתכן שמנודה לשמים חמור. 

אסור  מוחרם:]. 'ין לו נשכר ונשכרים לוונמנודה שונה וש': רב יוסף הוכיח שמותר מהברייתא מנודהל. : אסור כדמשמע ביחזקאאבל –לימוד תורה  .ה

 . [בכל אלו, אבל שונה לעצמו בלחש כדי שלא יפסיק לימודו, ועושה לו חנות קטנה לפרנסתו. ואמר רב כגון למכור מים בשוק של ערבות
מותר. והוכיחו מהברייתא והודעתם לבניך וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב. מה שם באימה ביראה ברתת ובזיע, אף כאן  :מצורע

 כו'. מכאן אמרו הזבין, המצורעין ובועלי נידות מותרין לקרות בתנ"ך ולשנות במדרש תלמוד הלכות ואגדות. ובעלי קריין אסורים.

 : מפורש בברייתא שאסורים. מנודים ומצורעיםסור. שנאמר: "ולבשי נא בגדי אבל" משמע שאינם מכובסים. : אאבל – כיבוס בגדים .ו

 מקורעים.  – 'בגדיו יהיו פרומים': מצורע: ספק. מנודה: חייב, מכך שרק לבני אהרון נאמר: "לא תפרומו". אבל – קריעה .ז

 : ספק.מנודה ומצורעדמות דיוקני נתתי בבנ"א, ובעוונותיהם הפכתיה ולפיכך כפו מיטותיהם.  :: חייב, כפי ששנה בר קפראאבל – כפית המיטה .ח

רב יוסף הוכיח מהברייתא... ונשכרים לו... מוכח  :מנודהכחג שאסור במלאכה.  - : אסור. דכתיב: "והפכתי חגיכם לאבל" אבלאבל – עשית מלאכה .ט

 : ספק.מצורעשמנותר. 

דוקא כל  ,בתענית ציבור אסור ברחיצה :: רב יוסף הוכיח מהברייתאמנודה: "ואל תסוכי בשמן" ורחיצה בכלל סיכה. אסור, דכתיב אבל: – רחיצה .י

 ספק. מצורע:היינו רק על שאר הדינים,  'מנודהבוכן 'ואבל. ונדחה שיתכן ש וכן במנודהמותר.  –גופו, אבל פניו, ידיו ורגליו 

קא בעיר אבל בדרך ובתענית ציבור אסור בנעילת הסנדל דו :: רב יוסף הוכיח מהברייתאמנודהביחזקאל.  : אסור כדמשמעאבל – נעילת הסנדל  .יא

 : ספק.מצורעהיינו על שאר דיני תענית ציבור.  'מנודהבוכן 'שיתכן ש ונדחה:מותר. וכן במנודה ואבל. 

: הוכיח רב מנודהשמע רק כשנגמר אבלה הותר לבא אליה. : אסור, שנאמר: "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה" מאבל –תשמיש המיטה   .יב

יתכן שמנודה לשמים נידויו קל, ואע"פ  :דחה אביייוסף מכך שכל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודים היו לה', ואעפ"כ שמשו מיטותיהם. 

 :: הוכיחו שאסור מהברייתאמצורעשהוא חמור משום שהסתפק האם חמור יותר או קל יותר, ובכל מקרה דחה את ההוכחה.  שלעיל אמר אביי

 , שיהיה כמנודה ואבל ואסור בתשמיש המיטה.'וישב מחוץ לאהלו'

: רב יוסף הוכיח מנודהא אונן. : אינו משלח, דתניא ר' שמעון אומר שלמים בזמן שהוא שלם בדעתו ולא בזמן שהואבל –שילוח קרבנות למקדש  .יג

: שיתכן שמנודה לשמים קל יותר. }ונסתפק דחה אביימהברייתא כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודים היו לה' ואעפ"כ שלחו קרבנותיהם. 

 , "יספרו לו" שבעת : הוכיחו מהברייתא לגבי כהן נאמר ביחזקאל "ואחר טהרתו" אחר פרישתו מן המת ממתין שבעת ימיםמצורעבזה כדלעיל{. 
 עוסק אף במצורע. "וביום בואו... יקריב חטאתו" לר' יהודה מדבר על עשירית האיפה של כה"ג, והפסוק  -ימי ספירו 

 לר' שמעון 'בבואו יקריב' רק בזמן שראוי לביאה ראוי להקרבה.
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